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வீரத்தின்	ெபயரால்	எண்ணற்ற	மக்கைளப்	ேபார்க்	களத்தில்	ெகான் 	 விப்பதன்
விைளவாக,	அரச	இனங்களின்	எ ச்சி	வீழ்ச்சிகள்	பற்றிய	கைதகள்,	அைமதி
வாழ் 	நடாத் ம்	மக்கள்,	தங்கள்	தளரா	உைழப்பின்	பயனாக	ஈட் க்	 வித்
ைவத்தி க் ம்	ெசல்வத்ைதக்	ெகாள்ைளய த் க்	ெகாள் ம்	ெவறிேயா
மிகப்ெபரிய	மக்கள்	 ட்டம்	உலக	அரங்கில்	இடம்	ெபயர்ந் 	ெகாண்ேடயி க் ம்
பழங்கைத,	அரச ல	மகளிரின்	கற்பழிப் ,	ஒ 	சிலரின்	ெவறியாட்டத்ைதப்	பழி
வாங் வ 	காரணமாக	ஏ மறியா	உயிர்களின்	இரத்தப்	ெப க்ெக ப் களின்
விளக்கம்	ஆகிய	இைவதாம்	வரலா 	என்றால்	கி.பி	600	வைர	 றிப்பிடத்தக்க
வரலாற் 	நிகழ்ச்சிகேள	இல்லாத	ஓர்	இனிய	நா 	தமிழ்நா 	எனலாம்.	
இதற் 	மாறாகத்	தங்கள்	வாழிடங்கைளச்	 ழ	உள்ள	நிலக் பா களின்

ண் தலா ம்,	ேவ ேவ 	பட்ட	பண்பா ,	நாகரீகங்கைள	வளர்த் க்
ெகாண் க் ம்	பல்ேவ 	இனமக்கேளா 	ெகாண்ட	ெதாடர் 	தந்த
ெசல்வாக் ளின்	 ண் தலா ம்,	ஓரின	மக்களின்	ச க	சமய	வாழ்க்ைகயில்,
சி கச்	சி க	ஏற்பட் விட்ட	வளர்ச்சி	நிைலகளின்	மதிப்பீ 	அம்மக்களின்
உண்ணல்	ப கல்,	விைளயாட் ,	ஆடல்,	பாடல்,	அரசர்க் ம்	கட ளர்க் ம்	ஆற் ம்
வழிபா ,	ஆகிய	இைவகளில்	ெமல்ல	ெமல்ல	ஏற்பட் விட்ட	 ன்ேனற்றங்களின்
விரிவான	விளக்கம்,	அம்மக்களின்	உள்நாட் 	வாணிகம்,	ேசய்ைம
அண்ைமக்கண்	உளவான	நா கேளா 	ெகாண் ந்த	உற நிைல,	 றியீட்
நிைலயாம்	எளிய	ெதாடக்க	நிைலயிலி ந் ,	அரிதின்	 யன் 	பயின்றாலல்ல ,
எளிதில்	விளக்கம்	ெபறமாட்டா.	இலக்கிய	இலக்கண	மர கள்,	 ந்த	 பாக

ைமயாக்கப்ப ம்	வைரயான,	அவர்தம்	இலக்கிய	வளர்ச்சியின்	விரி ைர
விளக்கம்	ஆகிய	இைவதாம்	வரலா 	என்பதின்	ெபா ள்	என்றால்,	ெதால் ழிக்
காலத்திலி ந் ,	கி.பி.	600	வைரயான	காலத்திற்கான	தமிழர்களின்
வரலாற்றிைனத்	தி ம்ப	வைரதற் த்	ேதைவப்ப ம்	வரலாற் ச்	சான் கள்
அைனத் ம்	உள்ளன,	அவ்வரலாற் க்கைத	ம ப ம்,	வைரயப்ப வ
யலப்பட் ள்ள 	இந் லில்.	

மக்கள்	நாகரீகத்தின்	பழங்கற்காலம்,	 க்	கற்காலம்	என்ற	ேவ பட்ட
காலகட்டங்கைளச்	ேசர்ந்தனவாகிய	கற்களால்	ஆன	பைடக்	கலங்க ம்,	ெதாழிற்



க விக ம்,	 ைறயாகத்	திரட்டப்படவில்ைல	என்றா ம்,	பல்ேவ 	மக்களால்
கண்ெட க்கப்பட் ,	இந்தியநாட் 	அ ம்	ெபா ட்காட்சியகங்களில்	பா காப்பாக
ைவக்கப்பட் ள்ளன,	அக்க விகள்	 றாமல்	 ம்	சான் கைள
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ,	அப்பழம்ெப ம்	நாட்களில்	தமிழர்கள்	நடத்திய
வாழ்க்ைகநிைல	பற்றிய	ஒ 	மதிப்பீ 	ெசன்ைனப்	பல்கைலக்	கழகம்,	1926ல்
ெவளியிட்ட	“இந்தியாவின்	கற்காலம்”	என்ற	என்	 லில்	என்னால்
ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

பைழய	இ ம் க்	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தனவாய	பைடக்கலங்களா ம்,
ெதாழிற்க விகளா ம்	சிறிய	அளவி ம்,	வடநாட் 	ஆரிய	நாகரிகத்ேதா
ெதாடர் 	ெகாள்வதற் 	 ன்னர்,	அவர்கள்	வழங்கிய	ெசாற்கள்	பற்றிய	ஆராய்ச்சி

வால்	மிகப்ெபரிய	அளவி ம்	ெதரியவ ம்.	அவர்களின்	ச க,	சமய,	அரசியல்
ெதாழிலியல்	வாழ் 	நிைலகள்,	ெசன்ைனப்	பல்கைலக்கழகம்	1929ல்	ெவளியிட்ட
“ஆரியத்திற் 	 ந்திய	தமிழர்	நாகரீகம்”	என்ற	என்	 லில்	விளக்கப்பட் ள்ளன.
(அவர்களின்	பழம்	இலக்கியச்	சார் ைடய ம்,	ேவ 	வைகச்	சார் ைடய ம்	ஆய
கால	ெவள்ளத்தின்	அழி க் 	ஆட்பட் ப்	ேபாகாமல்,	என்ெனன்ன
ேபணிக்காக்கப்பட் ள்ளனேவா	அவற்றிலி ந் ம்	சமஸ்கி தம்,	பாலி,	கிேரக்கம்
ஆகிய	ெமாழிகளி ம்	இலத்தீன்	ெதான்ைம	வாய்ந்த)	ஆவணக்	 றிப் களிலி ம்
இவர்	பற்றிக்	 றியி க் ம்	 றிப் களிலி ந் ம்,	ெபறக் ய	தமிழர்	வரலாற்றின்
ம 	ெதா ப்பிற்கான	ஒ 	 யற்சிேய	இந் ல்.	
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தனி	ஒ வர்,	மற் ம்	ச க	வாழ்வின்	 றிக்ேகாள்	ஒ க்கம்	பற்றிய	ஆரியரின்
பழங்க த் கைளக்	ெகாண் ப்பதான,	மந்திரங்கள்,	பிராமணம்	என்ற	ெபா ளில்
நான்	ெகாள்வதான	ேவத	இலக்கியம்	(இரண் ேம	ஒ 	ேசர	இ ந் 	ேவதங்கள்
எனப்ப வன	வாகி)	மற் ம்	 த்திரம்,	அ ேபாலேவ	இராமாயணம்,	மகாபாரத
இதிகாசங்கள்,	 ராணங்கள்,	ெபளத்த,	அர்த்தமாக	ெஜயின்	பழம்ெப ம்	பாலி
ெமாழியிலான	இலக்கியங்கள்,	அதாவ ,	ஆரிய	வரலாற் 	 லங்கள்	அைனத் ம்,
வரலாற் ச்	ெசய்திக க்காக	 ைமயாகத்	 வித்	 வி	ஆராயப்பட்
விட்டன.	இைவ	ேபா ம்	வரலாற் 	 லங்களிலி ந் 	ெபறப்ப ம்	ெசய்திகள்
ஆரியர்கள்,	தமிழர்கேளா 	ெகாண்ட	ெதாடர்பிைன	மட் ேம	விளக் ம்	என்ப
ெசால்லாமேல	விளங் ம்.	
வட	இந்தியப்	பழங்கைதகைளக்	 றிப்பாகப்	 ராணங்களில்	 றப்பட் க் ம்
பழங்கைதகைள	எ த்தா ம்	நிைலயில்,	நான்.	தி வாளர்	பர்கிதர்	அவர்களின்

கிய	ஆய் 	 ைறயிைன ம்	 கைள ம்,	ெப ம்பா ம்	 ைமயாகப்
பின்பற்றி ள்ேளன்.	இக் வா 	காலத்திற் ம்	ஸ்ரீ	கி ஷ்ணன்	காலத்திற் ம்
இைடயில்	ஒவ்ெவா 	 ற்றாண் ம்	வந் 	வந் 	காட்சி	அளித் ப்	ப ப்பவைரக்



ழப்பத்திற்	 ள்ளாக் ேவார்களாய	அகஸ்தியர்	ஒேர	அகஸ்தியர்	அல்லர்,
வசிஷ்டர்,	ஒேர	வசிஷ்டர்	அல்லர்,	வி வாமித்திரர்,	ஒேர	வி வாமித்திரர்	அல்லர்.
அந்தந்த	 ற்றாண் களில்	ஒவ்ெவா 	ெபயர்	ெகாண் 	வாழ்ந்த	பலராவர்.
அப்ெபயர்கள்	தனித்தனி	மனிதர்கைளக்	 றிப்பன	அல்ல.	அைவ,	ஒவ்ெவான் ம்,
ஒவ்ெவா 	 ப்ெபயைரக்	 றிப்பனவாம்	என்ப ,	தி வாளர்	பர்கிதர்	அவர்களின்
பல்ேவ 	க த் களில்	நனிமிகக்	 றிப்பிடத்தக்க	ஒன்றா ம்.	இம் ,	 ழப்ப
நிைலையக்	 ைறத் த்	ெதளி 	நிைலயிைனத்	ேதாற் வித்தேதா ,	வட	இந்திய
நா களில்,	பழங்காலத்ேத	அ த்த த் 	அர 	கட் ல்	ஏறிய	அரசர்கள்	பற்றிப்
ெப ம்பா ம்	சரியானெதா 	பட் யைல,	ெபா வாகப்	பின்பற் ம்	இப்பட் யைலத்
தி வாளர்	பர்கிதர்	அவர்கள்	தயாரிக்கத்	 ைண ம்	 ரிந்த .	(இப்பட் யல்)
ேவதகாலத்தில்	ெதன்னாட் ல்	ஆரிய	நாகரீகம்	ெமல்ல	ெமல்லப்	பரவிய
நிைலயிைனக்	கண் ெகாள்ள	எனக் ம்	 ைண	நின்ற .	

ெமஸபேடாமிய,	எகிப்தியக்	கல்ெவட் க்கள்	கிேரக்க	இலத்தீன்	ெமாழி
இலக்கியங்கள்	ேபா ம்	இந்திய	நாட்ைடச்	ேசராதனவாகிய	வரலாற் ச்
சான் கள்,	தனக் 	ேமற்ேக	உள்ள	நா கேளா 	இந்தியா	ெகாண் ந்த
வாணிபத்	ெதாடர்பிைன	மட் ேம	 றிப்பி கின்றன.	ெசங்கடற்	ெசல 	என்ற
ெபரி ஸ்	 லின்	தம் ைடய	பதிப்பில்,	தி வாளர்	ஸ்காப்	அவர்களா ம்,
“உேராமப்	ேபரர க் ம்	இந்தியா க் ம்	இைடயிலான	வாணிகம்”	என்ற	தம்	 லில்,
தி வாளர்	லார்மிங்டன்	அவர்களா ம்,	இந்த	வரலாற் ச்	சான் கள்	 ற்ற ம்
ஆராயப்பட் ,	 ைமயாகப்	பயன்ப த்தப்பட் விட்டன.	அந் ல்களில்
றப்பட் க் ம்	எ த் 	வ விலான	நல்ல	ஆவண	அ ப்பைடயிலான

ெசய்திகைள,	இந்தியாவின்	சார்பில்	கிைடக்கக் ய	சி 	ெசய்திகேளா ம்
ஒப் க்காட் 	 ற்றாண் 	 ற்றாண் 	வாரியாக	வரிைசப்ப த்தி ள்ேளன்.	

ஆனால்,	இந் க் 	உ திவாய்ந்த	சான் க்	களஞ்சியமாக	நான்
ேமற்ெகாண்ட ,	கி.பி.	600க் 	 ந்திய	காலத் த்	தமிழ்	இலக்கியேம	ஆ ம்.
ெப ம்பாலான	என்	ஆராய்ச்சி	 விற் 	அ ப்பைட	ஆதாரமாக,	உண்ைமயில்	நான்
ேமற்ெகாண்ட	நனிமிகப்பைழய	 ல்,	ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரம்	ஆ ம்,
அந் ல்,	அ 	எ தப்ப வதற் 	 ந்தித்	ேதான்றிய	இலக்கியங்க க்கான
இலக்கண	மர கைள	ேநரிதாக	எ த் 	விளக்கேவ	எண்ணி ள்ள ,
அவ்விலக்கைண	மர கைள	அந் ல்	எ ந்த	காலத்திற் 	ஆயிரம்	அல்ல
இரண்டாயிரம்	ஆண் கட் 	 ந்திய	காலத்தில்	வாழ்ந்த	மக்களின்	உண்ைமயான
பழக்க	வழக்கங்களாகேவ	நான்	மதிக்கின்ேறன்.	பண்ைடத்	தமிழரின்	எண்ணித்
ெதாைலயா	இலக்கியப்	பைடப் களின்	ஒ 	சி 	ப தியாய்	எட் த்ெதாைக
பத் ப்பாட் 	என்ற	தைலப் களில்	ெதாைக	 ற்களில்	ெதா க்கப்	ெபற்றி க் ம்,
ேவ 	ேவ பட்ட	 ற்றாண் களில்	எ தப்பட்டனவாய்	அப்பாக்கள்	பல ம்	த ம்,
வரலாற் ச்	சான் கேள	ெதளிவான,	உ தி	வாய்ந்த	ேநரிைடக்	 ற் களா ம்,



இச்ெசய் ள்கள்	இ 	ெப ம்	அறிஞர்	ெப மக்களால்	இதற் 	 ன்ேப	வரலாற்
ஆய் க் ம்	ஓர்	அள 	பயன்ப த்தப்பட் ள்ளன.	

ெசால்ேல ழ 	ெசய்யப்படாமல்	ெவற் க்கரம்பாகேவ	இ ந் 	வந்த,
தமிழிலக்கியத்திறன்	ஆய் 	என்ற	மண்ணில்,	தி வாளர்	வி.கனகசைப	அவர்கள்
தல்	உழ 	ெசய் ,	பண்ைடய	தமிழரசர்களின்	வரலா 	பற்றிய	ஆய்விைன
தன்ைமயாக ம்,	அக்கால	மக்கள்	வாழ்வியல்	பற்றிய	ஆய்விைன

இைடப்பிறவரலாக ம்	ேமற்ெகாள் ம்,	“1800	ஆண் க க் 	 ந்திய	தமிழர்”
என்ற	தம் ைடய	 ைலக்	ெகாணர்ந் ள்ளார்,	 ெப ம்	தமிழ்	அறிஞராக	அவர்
இ ந் ம்,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களில்	ெப ம்ப தி	அவர்	காலத்தில்
அச்சிடப்படாைமயால்	அத் ைறயில்,	 ைமயாக	ெவற்றி	காண	இயலாைமயால்
அவர்	வ ந்தினார்,	அதனால்,	நம் தற்கியலா	வரலாற் க்	கட் க்கைதகள்	சில
இடம்	ெபற் விடத்தக்க,	பல	தவ க க் 	அவர்	ெபா ப்ேபற்க	ேநர்ந் விட்ட .	

ெசன்ைனப்	பல்கைலக்கழகத்தின்,	இந்திய	வரலா 	மற் ம்	ெதால்ெபா ள்
ஆய் த் ைறகளின்	ேபராசிரியராகிய	 ெப ம்	அறிஞர்	தி வாளர்
எஸ்.கி ஷ்ணசாமி	அய்யங்கார்	அவர்கள்,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களில்	ெபாதிந்
கிடந்த	பண்ைடத்தமிழ்	அரசர்கள்,	 நிலத்	தைலவர்கள்	பற்றிய	ெசய்திகள்
அவ்வளைவ ம்	 வித்	 வி	ஆய்ந் 	ெவளிப்ப த்தித்	தம் ைடய	பல்ேவ
ல்களில்	திறன்	ஆய் 	ெசய் ள்ளார்,	ஆனால்,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்கள்

பண்ைடக்காலத் 	மக்களின்	வாழ்க்ைக ைற	பற்றிய	ெசய்திகைள	 ற்றாண்
வாரியாகப்	ெப மளவில்	ெகாண் ப்பனவாக ம்	(அப்பழங்காலச்	ச தாய
வாழ்வியல்	 ைற	பற்றிய)	வரலாற் ச்	ெசய்திகைளேயா	அதன்	வளர்ச்சி	நிைல
பற்றிய	ஆய்விைனேயா	அவர்	ேமற்ெகாண்டாரில்ைல.	
உண்ைமயில்	அவ்விலக்கியங்களில்	இரண்டறக்	கலந் 	கிடக் ம்	இத் ைணச்
ெசல்வங்கைள	ைவத் க்	ெகாண் 	என்ன	ெசய்வ 	என	எண்ணிக்	கலக்கப்
ப மளவான	வரலாற் ச்	ெசல்வங்கள்	மிகப்பலவாம்,	பழந்தமிழ்
இலக்கியங்களிலி ந் 	மட் ம்	கல்லி	எ க்காமல்	வரலாற் ச்	ெசய்திகளில்	ஒ
கால்	 றிைனக் ட	பயன்ப த்தவில்ைல	என்ேற	நான்	அஞ் கின்ேறன்.
வரலாற் ச்	ெசய்திகளாக,	ஆய்ந் 	கண் 	நான்	 றியி ப்பன	ெப ம்பா ம்

க்க	 க்கப்	 திய	ெசய்திகளாகேவ,	என் ைடய	ஒவ்ெவா 	 ைவ ம்
அரண்	ெசய் ம்	சான்றாகத்	தமிழ்	இலக்கியத்தில்	காணலாம்.	ெசய்திகைள
அவற்றின்	 லவ விேலேய	த வைத,	ஒவ்ெவா 	அதிகாரத்தி ம்	 ன்றில்	ஒ
பங் 	இடங்ெகாண் வி ம்	வைகயில்	அளித்தி ப்பதன்	 லம்,	என்	 ைலப்
ப க் ம்	தமிழ்	அறியாதவர்கைள	அைலக்கழிக்க	அல்லற்படச்	ெசய் ,	 ந்திய
எ த்தாளர்கள்	ெசய்யா 	விட்ட	ஒன்ைற	நான்	ெசய் ள்ேளன்.	

இந் க்காக	நான்	ெமாழி	ெபயர்த்தி க் ம்	தமிழ்	இலக்கிய	ேமற்ேகாள்



பாக்கள்	பழஞ்ெசாற்கைள ம்,	வழக்கிறந் 	ேபான	இலக்கண	மர கைள ம்
ெப மளவில்	ெகாண் ள்ளன	என்பைதக்	 ற	ேவண் ய 	ெப ம்பா ம்
ேதைவயற்ற .	 லங்க க் 	உைர	வ க் ம்	நிைலயில்	உைரயாசிரியர்க ம்
சிற்சில	இடங்களில்	மிகமிக	அரிதாக	என்றா ம்	வழிதவறிச்	ெசன்றி ப்பதால்,
அவர்கள்	உைர,	தவறான	உைரயாக	இ க்கக் ம்	என	நான்	எண்ணிவி ம்
இடங்களில்	அவர்கள்	 வதிலி ந் 	ேவ பட,	நான்	தயங்கியதில்ைல.	
தமி ம்	ஆங்கில ம்	ெமாழி	அைமப்பில்,	ஒன்றிலி ந் 	ஒன் 	மிகப்	ெபரிய
அளவில்	ேவ பட் 	இ ப்பதால்,	எ த்தா ம்	ெசய் ள்கள்	எளிைமயில்	ெபா ள்
விளங்கக் யனவாக	இ ப்பி ம்,	அவற்ைற	ெமாழி	ெபயர்ப்ப 	க னமாகேவ
உள .	ேம ம்	தமிழ்ப்	 லவர்கள்,	 றிப்பாக	கி.பி.	ஐந் 	ஆறாம்	 ற்றாண் னரான
பிற்காலப்	 லவர்கள்,	தம் ைடய	ெசய் ட்களில்,	ெசாற்ெறாடர்க் 	ேமல்
ெசாற்ெறாடர்கைள ம்,	அைடெமாழிக் 	ேமல்	அைடெமாழியிைன ம்	அ க்கிக்
விப்பதில்	அளவின்றி	ஆர்வம்	காட் யி ப்ப 	ேநரிைட	ெமாழி	ெபயர்ப்ைபப்

ெப ம்பா ம்	இயலாததாக	ஆக்கி ள .	ஆனால்	இம்ெமாழிெபயர்ப் கள்	ஒ
வரலாற் ப்	பயன்	 றித் 	ஆதலின்,	அவ்வப்ேபா 	மீறி,	ெபா ள்	விளக்க	நிைல
ெமாழிெபயர்ப் 	 ைறயிைன	ேமற்ெகாண் ள்ேளன்.	ஆயி ம்,	அம்ெமாழி
ெபயர்ப் ,	ப த் ப்	ெபா ள்	உணர்ந் 	ெகாள்ளக் ய	ஒன்ேற	என்பைத
உணர்த் ம்	என	நம் கின்ேறன்.	என் ைடய	ெமாழிெபயர்ப் 	எங்ெகல்லாம்
பிைழபட் ப்பதாக	உணர்கின்றனேரா,	அைவ	அைனத்ைத ம்	என்	ேநாக்கிற் க்
ெகாண் வ மா 	தமிழறிஞர்கைள	ேவண் க்	ெகாள்கிேறன்,	எங்ஙனமாயி ம்,
ெசய் ள்	 லத்ைத	எந்த	இடத்தி ம்	ெபா ட்பிைழபட	உணர்த்தியி ப்பதாக	நான்
நிைனக்கவில்ைல.	
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ஆண் கள்	வழி	நிகழ்ச்சிநிரல்,	வரலாற்றின்	கண்ணாயின்	பண்ைடய	இந்திய
வரலா 	எப்ேபா ம்	 டாகேவ	இ க் ம்.	உண்ைமகள்	அதாவ 	கணக் ப்
பிறழாத,	சரியான	ேததிகள்,	மிகமிக	அ ேகேய	ேதைவப்ப ம்	என்பதால்	மக்கள்
வாழ்வியல்	வளர்ச்சி	பற்றிய	ஆய் 	ேமற்ெகாள் ம்	மாணவர்கள்	அவ்வாய் க்
அ த்த த் 	இடம்	ெபற் விட்ட	நிகழ்ச்சிகள்	அளவிேலேய	மனநிைற
ெகாள்வர்.	பைழய	இந்தியாவின்	ஆண் வழி	நிகழ்ச்சி	நிரல்	அ தியிட் 	
ெசய்ய	இயலாத	ஒன்றாகேவ	இ க்கிற .	அவ்வாேற	ெதாடர்ந் 	இ க் ம்.
அதனால்	நாட் ப்பற் 	மி ந்த	தற் கழ்ச்சியாளர்க் ம்,	ஒன்ைறப்	பலபடப்
ெபரிதாக்கிக்	காட் ம்	ெபாய்க்	 ற்றினர்க் ம்	ேபாதிய	வாய்ப்பிைன	அளித்
வந் ள்ள ,	அளித் 	வ கிற .	

கி த் வத்	தைலைமக் 	தி வாளர்	அஷர்	அவர்களின்	ஆண் வழி
நிகழ்ச்சிநிரல்	பட் யல்	ெச த்திய	ேமலாதிக்க	விைளவால்	உலகம்	கி. .	40004ல்



ேதாற் விக்கப்பட்ட 	என	நம்பியி ந்த	காலத்தில்,	ேவதகாலத்	ெதாடக்கம்	கி. .
1200	ஆக	 	ெசய்யப்பட்ட .	அந்நாளிலி ந் 	மண்ணியல்	ஆய்வாளர்கள்
மனிதனின்	கடந்தகால	வரலாற்றிற் க்	 ைறந்த 	 றாயிரம்	ஆண் களாவ
ஒ க்கப்பட	‘ேவண் ம்	என	வாதிட் 	வந் ள்ளனர்	என்றா ம்,	ஆரிய
நாகரீகத்தின்	ெசல்வாக் 	சிறிதள 	தா ம்	காணக் டாத	கி. .	3000க் ம்
ந்தியதான	சயிந்தவன்	நாகரீகத்தின்	அ ச் வ கள்,	அரப்பா	ெமாகஞ்சதேரா

ஆகிய	இடங்களில்	அகழ்ந் 	காணப்	பட்டன	என்றா ம்,	கடந்த	 	ஆண்
கால	அளவில்	சிறி ம்	நம் தற் 	இயலாத	நனிமிகப்	பிற்பட்ட	காலத்ைத
ேவதகாலந்	ெதாடக்கத்திற் 	ஒ க்கி	விட்ட	ேதக்கநிைல,	ஐேராப்பிய	வரலாற் ப்
ேபராசிரியர்	கைள	ம சிந்தைன	ெசய்யத்	த த் விட்ட .	

தி வாளர்	பர்கிதர்	அவர்களின்	பட் யலிலி ந் ,	பாரதப்	ேபா க் 	 ன்னர்,	90
தைல ைறகைளச்	ேசர்ந்த	அரசர்கள்	ஆட்சி	 ரிந்தனர்	என	அறிகிேறாம்.	பல்ேவ
ஆய் கள்,	நிைலநாட்ட	 ைனவ ேபால்,	அப்ேபார்	கி. .	15	ஆம்	 ற்றாண் ல்
நிகழ்ந்ததாயின்,	ேவதகாலம்	கி. .	3000	ஆண் க க் 	மிக	 ற்பட்ட
காலத்தில்	ெதாடங்கியதாதல்	ேவண் ம்.	

ஆரியரின்	ஒற்ைறத்தி	வழிபாட் ைற,	ேவதகாலத் 	 த்தீவழிபாட் 	 ைறக்
ன்ேன,	மிக	நீண்ட	காலத்திற் ச்	சிறந் 	விளங்கியி த்தல்	ேவண் ம்.

இவ்வைகயால்,	 ன் ைர	
———————————	
ஆரியரின்	தீ	வழிபாட் 	ெநறியின்	ெதாடக்கத்திற் 	கி. .	3000ஐ	நாம்
அைடகிேறாம்.	அந்தப்	 திர்	ஈண் 	ஆராயத்	ேதைவயில்ைல.	ஆனால்	அவ்ேவத
காலம்,	ஒவ்ெவான் ம்	500	ஆண் கைளக்	ெகாண்டதான	 ன் 	 கங்கைள
உள்ளடக்கியதாக ம்	ஏறத்தாழ	கி. .	3000ல்	ெதாடங்கிய	தாக ம்.	நான்
க கிேறன்	எனக்	 கின்ற	அறேவா 	நிைற 	ெகாள்கிேறன்.	

ஸ்ரீ	இராமச்சந்திரன்,	ேவதகாலத்தின்	 ன் 	ப திகளில்,	இரண்டாவ
ப தியின்	இ தியில்	இ ந்தார்.	ஆகேவ	அவ ைடய	காலம்	கி. .	2000	எனக்
க கின்ேறன்.	ஸ்ரீ	இராமச்சந்திரன்	பிறக் ம்ேபா 	ஐந் 	விண்மீன்கள்,
ேமலாட்சி	நிைலயில்	இ ந்தன	என்ற	ெசவிவழிச்	ெசய்தியால்	உ தி
ெசய்யப்ப கிற 	என்ற	சிறப் ம்,	இந்த	நா க் 	உண் .	ஸ்ரீ	இராம க் ம்
ஸ்ரீகி ஷ்ண க் ம்	இைடேய	கடந் ேபான	காலம்	500	ஆண் கள்	என்ப 	ஒ
நல்ல	மதிப்பீ .	இம்மதிப்பீ 	ஸ்ரீகி ஷ்ணனின்	இறப்ேபா ம்,	ேவதமந்திரங்கைள
இயற்றி	வந்த	நீண்ட	வழி ைறயினரின்	மைற கேளா ம்	ஒன் பட்ட,
கலி கத்தின்	மர 	வழித்	ெதாடக்கமாம்,	ேவதகால்	 ட் . க் 	நம்ைமக்
ெகாண் வந் 	நி த் கிற .	

பாரதப்ேபா க் ப்	பின்னர்,	இந்தியாவின்	ஆண் வழி	நிகழ்ச்சி	நிரல்	பட் யல்,



இன்றியைமயா	நிைலயில்	சரியான	தல்லவாகலாம்	என்றா ம்,	எளிைமயான .
ஆனால்,	நாம்	ெபரி ம்	க த்தில்	ெகாள்ள	ேவண் வ 	நிகழ்ச்சிகளின்
வரிைச ைறைய	ஆராய்ந் 	காண	 யல்வேத	நம்பிக்ைக	யற்றதாகி	விட்டதான
நிகழச்சிகளின்	சரியான	நாட்கைள	அன் .	

ெதன்னிந்திய	வரலாற் த்	ேததிகைளப்	ெபா த்த	வைர	இைவேபா ம்,
ெதளிவிலாக்	கற்பைன	 க ம்,	எட் வதற் 	அப்பாற்பட்ேட	உள்ளன.
தி வாளர்	கனகசைப	அவர்கள்	வரலாற் 	மனிதர்	சிலரின்,	ஏற் க்
ெகாள்ளத்தக்க	ேததிகைளக்	கண் ெகாள்ளலாம்	எனக்	கற்பைன	ெசய் ள்ளார்.
அ ,	ெவ ம்	மாைய	என்ப 	உ தி	ெசய்யப்	பட் விட்ட .	எந்தக்	காலத்திற் ப்
பின்னர்	நம்பத்த ந்த,	ஒ 	சில	வரலாற் த்	ேததிகைளப்	ெபற,	சில	கல்ெவட் கள்
நமக் த்	 ைண ரிந்தனேவா,	அந்தக்	காலமாம்	கி.பி.	600ஐ	அைட ம்	வைர,
அதிகபட்சம்,	நாம்	ெபறக் ய 	ெதளிவில்லாத	சில	நிகழ்ச்சிகளின்
வரிைசப்பட் யல்தான்.	

���	��������
சமஸ்கி தச்	ெசாற்கைள,	உேராமன்	எ த் 	வ வில்	எ திய 	ெப ம்பாலான
சமஸ்கி த	அறிஞர்கள்	கைடப்ப த்த	அேத	 ைறதான்.	தமிழ்ச்	ெசாற்க க்காக
ேம ம்	சில	எ த் க்கைள	ேமற்ெகாண் ள்ேளன்.	அைவ	யாவன;	'ஃ'ற் 	'H';	'ஏ’
க் 	'E';	‘ஓ’	 க் 	‘O’	‘ற’	கர	ெமய்க் 	‘u’.	‘ழ’	கர	இன்ைறய	ஒலிப் 	நகரத்திற்
ைறயில்	‘ன’	கரத்ைத	ேவ 	பிரித் க்	காண	 ய	வில்ைலயாகேவ

னகரத்திற்க் த்	தனிக் றியீ 	எைத ம்	பயன்ப த்தவில்ைல.	தமிைழ	உேராமன்
எ த்தில்	எ வ ,	தனிச்சிக்கைலத்	ேதாற் விக்கிற .	தமிழ்	ெந ங்கணக்கில்
பல	ெமய்ெய த் க்கைளக்	 றிக்கவ ம்	 றியீ கள்	இரண் 	ஒலிகைளக்
றிக் ம்	பணியிைனப்	 ரிகின்றன.	உேராமன்	எ த்தில்	எ வ 	ஒலிப்
ைறேயா 	ேவ பட்டதாகி	வி ன்	அச்ெசால்	தன்	ெபா ைளேய

இழந் வி கிற .	உேராமன்	எ த்தில்	அளித் ள்ேளன்.	

நான்	ேமற்ெகாண்ட	ஒலிப் ைற	ெபரி ம்	சரியான	ஒன் ,	ஒவ்ெவா 	தமிழ ம்
அைதப்	பின்பற்றலாம்	அல்ல 	உணர்ந் 	ெகாள்ளலாம்	என்ேற	எண் கின்ேறன்.
நான்	சந்திக்க	ேநர்ந்த	மற்ெறா 	சிக்கல்,	ஒேர	ெசால்	சமஸ்கி த	வ வி ம்,
தமிழ்வ வி ம்	காணப்ப ம்	ேபா 	அைத	எ த் வ வில்	த ம்	நிைலயில்	ஒ
ரண்பா 	ஏற்பட் 	வி கிற 	என்ற	உண்ைம	நிைலயா ம்.	 ழ்நிைல,	ஒ வைர

சமஸ்கி தத்தில்	சிந்திக்கைவக் ம்	ேபா ,	இைவேபா ம்	ெசாற்கைளச்
சமஸ்கி த	எ த் களி ம்,	தமிழில்	சிந்திக்க	ைவக் ம்ேபா ,	தமிழ்
எ த் களி ம்	தந் ள்ேளன்,	இம் ைற,	அவ்வி 	ெமாழிகளில்,	ஒ 	ெமாழிையத்
ெதரியாத	வாசகர்	கைளத்	த மாறச்	ெசய்யக் ம்	என்றா ம்	இம் ரண்பாட்
நிைலையத்	தவிர்த் விடல்	 ம்	என	நான்	நிைனக்கவில்ைல.	
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தமிழர்,	ெதன்னிந்திய	மண் க் ரியவர்	
ஓரின	மக்களின்	நாகரீகம்,	அவர்	வா ம்	மண் க் 	உரியதாயின்.	அந்நாகரீகம்,
அம்மக்கள்,	பிற	இனமக்கேளா 	ெதாடர் 	ெகாள்வதற் 	 ன்ேப	வளர்ந்

ைம	ெபற்ற	ஒன்றாகக்	காணப்ப மாயின்,	அந்நிைலக் ,	அம்மக்கள்	வா ம்
இயற்ைகச்	 ழ்நிைல,	அம்மக்கள்	மீ 	ெச த்திய	ஆட்சியின்	விைளேவ

தல்	காரணமாம்.	ஓரின	மக்கள்	தங்கள்	வாழ்க்ைகச்	 ழ்நிைலேயா
ெதாடர்ந் 	எதிர்நீச்சல்	ேபாட் 	வந்ததன்	விைளவாகத்	ேதான்றிய	ஒ 	நாகரீகம்,
அம்மக்கள்	வா ம்	நில	இயல்	 பாட் க்	காரணம்	அ ப்பைடயில்
எ ந்தேதயல்ல ,	ெவன் 	அ ைமேகாடல்,	வாணிகம்,	மற் ம்	பிற	அறவழி	 லம்
அம்மக்கேளா 	ெதாடர் 	ெகாண் விட்ட	ெவளி	நாட்டவரின்	ஆதிக்க	விைள
ேபா ம்	வரலாற் க்கான	அ ப்பைடயில்	எ ந்ததாகா .	

ெதால் ழிக்	காலத்தில்,	மனித	வாழ்க்ைகயில்,	இயற்ைகச்	 ழ்நிைல	ெச த்திய
ஆட்சியின்	விைளவாக	மனித	நாகரீகம்	தமிழகத்தில்	ப ப்ப யாக	ஒவ்ெவா
காலகட்டத்தி ம்	ெபற்ற	வளர்ச்சி	நிைலயிைனக்	கண் ெகாள்ளக் ய	நிைலயில்
நாம்	உள்ேளாம்.	நிலத் க்க யில்	வியத்த 	-	கனிவளச்	ெசல்வங்கைள ம்
நிலப்பரப்பின்	ேமல்,	எண்ணிக்	காணமாட்டா 	ேவ 	ேவ பட்ட	மாவைட,
மரவைடகைள ம்,	ஒ பால்,	ெப நீர்ப்பரப்ைப ம்,	பிறிெதா பால்	ெப நிலப்
பரப்ைப ம்	ெகாண்டதாய	தட்பெவப்ப	நிைலயிைன ம்	ெகாண் ,	மனித	இனத்தின்
வளர்ச்சியில்,	அதி ம்	அவ ைடய	ெதாடக்கநிைல	வளரச்சிப்	ப வத்தில்,
ஒப் யர்வற்ற	நிைலயில்	 ைண	நிற்பதாக	இ ந் ம்,	வளங்ெகாழிக் ம்	இந்திய
நா ,	தன்	ைமந்தர்களின்	வாழ்க்ைக	நிைலக் ம்,	தன்	வரலாற் 	ஏ க க் ப்
ெப ைம	ேசர்க் ம்	பல்ேவ 	நாகரீக	நலத்திற் ம்,	தன்	எல்ைலக் 	அப்பாற்பட்ட
வறண்ட	பிற	நா களிலி ந் 	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்டன	வற்ைறேய	சார்ந்தி க்க
ேவண் ள 	என்ப 	ெவள்ளிைட	மைலயா ம்	என்ேற	இந்திய	வரலாற்
ஆசிரியர்	பல ம்	க வதாகத்	ெதரிகிற .	

சில	வரலாற் 	ஆசிரியர்கள்,	திராவிடர்களின்	 தாைதயர்கைள,	இந்தியாவின்
வடேமற் 	அல்ல 	வடகிழக் க்	கணவாய்கள்	வழியாக	நம்பிக்ைகமிக்க	நல்ல



வழிகாட் 	களின்	 ைணேயா 	ெகாண் வந் ,	எ த்த	எ ப்பிேலேய	 ைம
ெபற்ற	ெவளிநாட் 	நாகரீகத்ேதா 	காவிரி	அல்ல 	ைவைகக்கைரகளில்

யமர்த் கின்றனர்.	தமிழ்ச்ெசாற்	கேளா 	ஒ 	சார்	உற ைடய	ெசாற்கள்
சிலவற்ைற,	வட	இந்தியாவின்	ஒ 	 ைலயில்	வழங் ம்	பிராஹிெமாழி
ெகாண் ப்ப 	ஒன்ேற	அவர்தம்,	மிகப்ெபரிய	இக்	கற்பைனக் ,	அவர்கள்	நம் ம்
மிகச்சிறிய	அகச்சான் .	தமிழ்ெமாழி	அல்ல 	அதேனா 	உற ைடய	ஒ 	ெமாழி,
பண்ைடக்காலத்தில்,	அவ்வடேமற் 	மாநிலங்கள்	வைர	வழக்கில்	இ ந் ள்ள
என்பேத	இதிலி ந் 	ெபறக் ய	 ைறயான	 	ஆ ம்.	
ஒ 	ெமாழிக்	 ம்பத்தின்	ஒ 	ெமாழியின்	ஒ 	வாக்கியத்	ெதாடைர,
ெமாழியியல்	மரைபச்	சிறி ம்	மீறாமல்,	அத்ெதாடரில்	உள்ள	ெசால் க் ச்	ெசால்
மாற்றி	வழங் வதன்	 லேம,	ேவற் 	ெமாழிக்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	ஒ
ெமாழியின்	வாக்கியத்	ெதாடராக	ெமாழி	ெபயர்த் க்	ெகாள் வதற்
ஏற் ைடயதா ம்	வைகயில்,	வட	இந்தியாவில்,	இன் 	வழக்கில்	இ க் ம்,
சமஸ்கி தம்	அல்ல 	ெகள யன்	இனத்ைதச்	ேசர்ந்த	ெமாழிகள்	பல ம்,	திராவிட
இன	ெமாழிகளில்	உள்ள 	ேபான்ற	இலக்கண	அைமப் 	 ைறகைள ம்,
ெசாற்ெறாடர்	அைமப் 	 ைற	கைள ம்	ெகாண் ள்ளன	என்ற	உண்ைம
நிைலயா ம்,	ேமற் றிய	 	அரண்	ெசய்யப்ப கிற .	

றிய	இவ் ண்ைமகள்	தமிழ்ெமாழிேயா 	உற ைடய	ெமாழிகைள	வழங்கிவந்த
மக்கள்	ஒ 	காலத்தில்	இந்தியப்	ெப நிலப்பரப் 	 ம்	வாழ்ந் 	வந்தனர்
என்பைத	உ தி	ெசய் ேமயல்லா ,	அம்மக்கள்,	இந்தியா க் 	அப்பாற்பட்ட
நாட் லி ந் 	தவிர்க்க	இயலாத	நிைலயில்,	இந்தியா க் 	அப்பாற்பட்ட
நாட் லி ந் 	தவிர்க்க	இயலாத	நிைலயில்,	இந்தியா க் 	வந்தனர்	என்பைத
உ தி	ெசய்யா	இந்தியப்	பழங் கள்,	இம்மண்ணின்	மாந்தர்	அல்லர்	என்பைத
நம்ைம	நம்பைவக்கத்தக்க	அகச்சான் 	ஒன் ட	இன் 	வைர	தரப்படவில்ைல.	
ேம ம்,	ெதன்னிந்தியாவில்,	இ வைர,	அகழ்ந் 	எ க்கப்பட்ட	பண்ைடக்
காலத்ைதச்	சார்ந்த	கைலப்	ெபா ட்க ம்,	வரலாற் 	நிைன ச்	சின்னங்க ம்
ெதாடக்க	நிைலயாகிய	பழங்கற்காலம்	 தல்	 த்தம்	 	நிைலயாகிய	உேலாக
காலம்	வைர	எவ்வித	இயற்ைக	நிைல	பிறழ் 	காரணமாக ம்,	இைடயற் ப்
ேபாவதற் 	உள்ளாக்கப்படாத	நாகரீகத்தின்	 ைறயான	வளர்ச்சி,	இந்நாட் ல்
இ ந் 	வந்த 	என்பைத	நிைலநாட் ம்	அழியாக்	களஞ்சியத்	ெதா ப்பாய்
அைமந் ள்ளன	(இக் ற்றிற்கான	அகச்	சான் கைளச்	ெசன்ைனப்
பல்கைலக்கழகம்	ெவளியிட் ள்ள	இந்தியாவின்	கற்காலம்	என்ற	என்	 லில்
காண்க.	
இந்நாகரீகத்தின்	வளர்ச்சிப்	ப வ	நிைல	 வ ம்,	தமிழ்	ெமாழி,
ெதன்னிந்தியாவில்	வழக்காற்றில்	இ ந் 	வந் ள்ள .	இந்நாகரீக	வளர்ச்சியின்



ஒவ்ெவா 	நிைலைய ம்	ெமாழி	வ வில்	உணர்த்தத்	ேதைவப்ப ம்	ெசாற்கள்,
தமிழ்	ெமாழியின்	ெதாடக்க	நிைல	ெமாழயைமப்பிேலேய	இடம்	ெபற் ள்ளன.
அப்பண்ைடக்	கால	பழக்க	வழக்கங்கள்,	தமிழ்	இலக்கியத்தின்	மிகப்	பைழய
இலக்கிய	ஏ களில்,	ேபாற்றிக்	காக்கப்ப வ 	நீண்டகாலமாகேவ	ெதாடர்ந்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .	(இதற்கான	எண்ணற்ற	அகச்	சான் க க்
“ஆரியத் க் 	 ந்திய	தமிழ்	நாகரீகம்”	என்ற	என்	நாைலக்	காண்க).	ஆகேவ,
தமிழர்,	ெதன்னிந்தியாவின்	பழம்	ெப ங் களாவர்	என்ப 	 ம்
உண்ைமயாம்	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	
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நிலப்பரப்பின்	வாழத்	த தி	வாய்ந்த	ப திகள்,	ஐந் 	இயற்ைகக் களாகப்
பிரிக்கப்படலாம்	என்பைதப்	பண்ைடத்	தமழர்கள்	உணர்ந்தி ந்தனர்.	ஒவ்ெவா
நிலப்ப திக் ம்,	அவர்கள்,	திைண	என் ம்	ெபயரிட்டனர்.	திைண	எ ம்
அச்ெசால்,	ஒ 	நிலப்பரப் 	எ ம்	ெபா ள்	த வதாய்	திண்	அல்ல 	திட்	என்ற
ேவர்ச்ெசால்லிலி ந் 	ெபறப்பட்டதாகத்	ேதான் கிற .	திைண	என்ற	அச்ெசால்,
ெபா வாக	நிலம்	என்ற	ெபா ளி ம்	ஆளப்ப கிற .	பண்ைடத்	தமிழர்கள்,
நிலப்பரப் ,	ஐந் 	இயற்ைகக்	 கைளக்	ெகாண் ள்ள 	என்பைத	மட் ம்
அறிந்தி ந்தாரல்லர்.	மனித	வாழ்வின்	ெசயல்பாட் 	 ைறகள்,	ஒவ்ெவா 	மனித
இன ம்	எந்த	இயற்ைகச்	 ழலில்	வளர்ச்சி	ெபற்றேதா	அந்த	இயற்ைகச்	 ழலின்
இயல் கேளா 	ஒத்தி ந்தன	என்பைத ம்	அறிந்தி ந்தனர்.	
அந்த	ஐந் 	நிலப்ப திகளாவன,	மைல ம்	மைல	சார்ந்த	இட மாகிய	 றிஞ்சி,
நீரற் 	வறண்ட	நிலப்ப தியாகிய	பாைல.	மைலக் ம்	ம விற் ம்	இைடப்பட்ட
கா ம்	கா 	சார்ந்த	நிலப்ப தியாகிய	 ல்ைல,	ஆற் ப்ப ைக	நிலமாம்	ம தம்,
கட ம்	கடல்	சார்ந்த	ப தி மாகிய	ெநய்தல்,	நிலப்பரப்பின்	இந்த	ஐந் 	இயற்ைகப்
பிரி க ம்	தமிழ்நாட் ல்	சி சி 	அளவிேல ம்	காணப்ப கின்றன.
ெதன்னிந்தியர்	ஒ 	நிலப்பிரிவிலி ந் 	பிறிெதா 	நிலப்பிரிவிற் ப்	பரவி
வாழ்ந்தைமயால்,	அந்நிலப்பரப் 	ஒவ்ெவான் ம்	உ வாக்கி	அளித்த	நாகரீகத்ைத,
அவர்	ப ப்ப யாக	வளர்த் ள்ளனர்.	
மனித	இன	 ல்	வல் நர்,	ேவ ேவ பட்ட	 வைக	மனித	நாகரீகத்தின்
இயல்பிைனக்	காட்டவல்ல	 ப்ெப ம்	இடங்களான.	 ப்ெப ம்	நிலப்பிரி கைளக்
றிப்பிட் ள்	ளனர்.	அவ்வைக	நாகரீகம்,	மத்திய	தைரக்கடல்	நாகரீகம்,	ஆல்ப்ஸ்

மைலநாட் 	நாகரீகம்,	நார் க்	எனப்ப ம்	வடேமற் 	ஐேராப்பிய	நாகரீகம்	என
அைழக்கப்பட்டன.	மத்திய	தைரக்கடைலச்	சார்ந் 	நிலவிய
நாகரீகத்ைத ம்,	ஆல்ப்ஸ்	மைலயின்	இ பக்கத் ம்	நிலவிய	நாகரீகத்ைத ம்	,
ஆராயத்	ெதாடங்கியேபா தான்,	மனித	நாகரீகத்தின்	வளர்ச்சியில்	அம்மக்கள்
வா ம்	 ற் ச் ழல்	ெச த் ம்	ஆட்சியின்	இயல் 	உணரப்பட்ட .	ஆகேவ,	 தல்



இ 	நாகரீகங்க ம்	அவ்வா 	ெபயரிடப்பட்டன.	 ன்றாவ 	இயல்பிைனக்
காட்டவல்ல	இடப்ப தி,	 ேரஷியா	எனப்ப ம்	பிரி றாத	ஆசிய	ஐேராப்பியப்
ெப நிலப்	பரப்பின்	வடப திையச்	சார்ந்த .	ஆகேவ,	 ன்றாவ 	நாகரீகம்
அவ்வா 	ெபயரிடப்பட்ட .	தமிழ்ப்ெபயர்	 ட் வதாயின்	மத்திய	தைரக்கடல்
நாகரீகம்,	ெநய்தலாம்.	ஆல்ப்ஸ்	மைலநாட் 	நாகரீகம்	 றிஞ்சியாம்.	நார் க்
நாகரீகம்	 ல்ைலயாம்.	
ேமற் 	ஐேராப்பிய	நா கள்	19	ஆம்	 ற்றாண் ல்	 ற்றி மாகத்
ெதாழில்மயமாக்கப்பட் 	பண்ைடக்காலத் 	ஐேராப்பிய	மக்க க் 	ஆ ம்,	அ
ஓ ம்	பள்ளத்தாக்காம்	நிலப்பரப் ம்	ெச த்திய	ஆட்சித்திறன்	அறேவ	
மைறக்கப்பட் விட்டைமயால்,	மிக	மிக	 க்கிய	நாகரீக	மாகிய	ம தம்	என
அைழக்கப்ப ம்	ஆற் ெவளி	நாகரீகம்	அறேவ	 றக்கணிக்கப்பட் 	விட்ட .
ஆப்பிரிக்க,	ஆசிய	நா களில்	பரந் 	கிடப்ப 	ேபான் 	ஐேராப்பாவில்	பாைலவனம்
எ ம்	இல்ைல.	அராபிய	நாேடா 	இனத்தவரின்	நாகரீக	இயல்பிைனக்
காட்டவல்ல 	பாைல	வனம்.	மக்கள்	இனப்பண்பாட் 	நிைல	பற்றிய	ஆய்
ேமற்ெகாள் ம்	மாணவர்களின்	கைடக்கண்	பார்ைவைய,	இ ,	ஒ 	சிறிேத
ெபற் ள்ள .	

மனிதன்	பண் 	கடந் வந்த	நாகரீகத்தின்	ப க்கட் கள்	ஐந் .	அைவயாவன:
ேவட்ைடயாடல்,	நாேடா 	வாழ்க்ைக,	கால்நைட	ேமய்த்தல்,	கடல்	ேமற்ேசறல்,
ெதாழில்மய ம்	கலந்த	உழ த்ெதாழில்	ேமற்ேகாடல்:	இைவ	 ைறேய	 றிஞ்சி,
பாைல,	 ல்ைல,	ெநய்தல்,	ம தத்	திைணக க் 	நிகரா ம்.	ஒவ்ெவா
நிலப்பிரிைவ ம்	சார்ந்த,	இயற்ைக	வளங்களின்	இயல் கள்,	அவ்வந்
நிலத் க் ரிய	நாகரீக	வளர்ச்சிக் த்	 ண் தலாய்	அைமந்தன.	
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எப்ேபா ம்	ெபாய்த் ப்	ேபாகாமல்,	ஆண் ேதா ம்	ெபய் ம்	ப வமைழயால்
ெதன்னக	ேமட் 	நிலப்ப தி,	ஆண்டாண் 	காலமாக	அரிப் ற் 	அரிப் ற்
வந்ததன்	விைளவால்	சி சி 	 ன் கள்	நிற் ம்	பரந் 	கிடக் ம்	நிலப்பரப்பா ம்
றிஞ்சிேய,	ெதன்னிந்திய	மனிதன்	வாழத்	ெதாடங்கிய	நனிமிகத்	ெதான்ைம

வாய்ந்த	நிலப்ப தியாம்.	அம்	மைலநாட் ன்	அ வாரத்தில்,	தண்டகன்	என்ற
அரசன்	ெபயரிடப்பட்ட,	தன்	நிைலேபற்றிற்காக,	ஆதி	மனிதன்	ேமற்ெகாண்ட
வாழ்க்ைகப்	ேபாராட்டத்தில்,	அவேனா 	ேபாட் யிட் 	வந்த,	ப த்த	உ வ	அைமப்
உைடயவாய்,	அவன்	பைக	விலங் களாம்	சிங்கம்,	 லி,	யாைன,	காட்ெட ைம,
மைலப்	பாம் கைள ம்,	அைவேபான்ேற	மனித	உயிர்கைள	மாய்ப்பதில்,	அப்ெப
விலங் களி ம்	ெகா ைம	வாய்ந்த,	ஆனால்,	மிக	 ண்ணிய	உயிரினங்களாகிய
ச்சிப்	 ஞ்சானங்கைள ம்	ெப மளவில்	ெகாண் ந்த	ெவப்ப	மண்டலப்

ப மரக்கா கள்	இடம்	ெபற்றி ந்தன.	



றிஞ்சியில்,	ஞாயிற்றின்	ெவயிலிலி ந் ம்,	மைழயிலி ந் ம்	தன்	பைக
விலங் களிலி ந் ம்,	ஆதி	மனிதன்,	தன்ைன	எளிதில்	காத் க்	ெகாள் ம்,
கலிடங்கைளப்	ெப ம்	பாைறகளின்	இ க் களிைடேய ம்,	இயற்ைகயாகேவ
அைமந் விட்ட	மைலக் ைகக க்கிைடேய ம்	எளிதில்	கண் ெகாண்டான்.
தண்ணீைரச்	ேசமித் 	ைவப்பதற் ப்	பாைனைய,	இன்ன ம்	அவன்
கண் ெகாண்டானல்லன்,	இயற்ைக	நீ ற் கள்,	அவ க் 	நீர்	வழங்கத்
தவறிவி ம்	ேபா ,	மைல	நாட் ல்	கணக்கின்றிக்	காணப்ப ம்	பள்ளங்களில்	நீர்த்
ேதக்கங்கைளக்	கண் 	பயன்	ெகாண்டான்.	

காலின்	கீழி ந் 	எளிதில்	எ த் க்ெகாண்ட	 ழாங்கல்,	அவ க் த்
ெதாடக்கநிைலத்	ெதாழிற்க வியாகப்	பயன்பட்ட .	பல்ேவ 	வ வங்களில்
ஏராளமாகக்	கிைடத்த	கல்வைககள்,	 தியன	கா ம்	அவன்	அறிவிற் 	ஊக்கம்
ஊட் ன.	அவ ம்	அவ க் த்	ேதைவப்பட்ட	ேகாடரி,	 த்தீட் ,	ெவட் வாள்,
மண்ெவட் 	 தலானவற்ைற	வ த் க்	ெகாள்ளத்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.
பழங்கற்காலம்	என	அைழக்கப்ப ம்	மனித	நாகரீகத்தின்	ெதாடக்கநிைல,	இந்த
மண்ணில்,	இவ்வைகயில்	உ ப்ெபற்ற .	இக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்தனவாகிய
பழங்காலக்	கைலப்ெபா ட்கள்,	கடப்ைப,	ெநல் ர்,	வடார்க்கா ,	ெசங்கற்பட்
மாவட்டங்களில்	ெப மளவில்	பரவிக்	கிடக் ம்	 றிஞ்சி	நிலத்தில்	சிறப்பாகக்
காணப்ப கின்றன.	

றிஞ்சியில்	பண்ைடமனிதன்,	ெதாடக்கத்தில்	கனி,	ெகாட்ைடக் ள்	இ க் ம்
ப ப் ,	கிழங் 	வைககைள	உண்ேட	உயிர்	வாழ்ந்தி ந்தான்.	ப வநிைல	மா தல்
காரணமாக,	இவ் ண ப்ெபா ள்	கிைடப்பதில்	ஏற்பட் 	விட்ட	 ரண்பாட் 	நிைல,
அவன்	உண 	வைகயில்	விலங் களின்	இைறச்சிைய ம்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளத்

ண் ற் .	விலங் ப்	பைகவரிடமி ந் 	தன்ைனக்	காத் க்	ெகாள்வதற்
ேமலாக	இவ் ண த்	ேதைவேய,	அவைன	ேவட்ைடயில்	வல் நனாக	ஆக்கிற் .
ஆகேவ,	மனிதனின்	 தல்	ெதாழில்,	ேவட்ைடயா தலாய்	அைமந்த .
பழங்கற்காலக்	க விகெளல்லாம்	உலெகங்கி ம்	ஒேர	மாதிரியாக	அைமந் ள்ளன.
இவ் ண்ைம,	ெதாடக்க	காலத் 	ேவ வன்,	உலகின்	பல	பாகங்களி ம்	அைலந்
திரிந்த	ெபரிய	நாேடா யாம்	என்பைத	உ தி	ெசய்கிற .	

றிஞ்சி	நிலத்தின்	 ற் ச்	 ழ்நிைல,	மனித	நாகரீகத்தின்	ேவட் வர்	வாழ்வில்
வில்	-	அம் ,	தீ	 ட் தல்	என்ற	ேம ம்	இ 	அரிய	ெபரிய	 திய
கண் பி ப் கைளக்	காண ம்.	வழிவ த்த .	ெதன்னிந்தியாைவச்	ேசர்ந்த
றிஞ்சி	நிலங்களில்	 ங்கில்	ஏராளமாக	விைளகிற .	 றவர்	என

அைழக்கப்ப ம்	அந்நிலத் 	வாழ்	மக்கள்,	 ங்கிலின்	-	பிள பட்ட	கழிக்களின்
வைளந் ெகா க் ம்	இயல்ைப	 ண்ணியதாக	அறிந் ,	அவற்ைற	வைளத் ,
அவற்றின்	இ 	 ைனகைள ம்,	உலர்ந் 	நீண்ட	ெகா கள்	ெகாண் 	இ க்கிப்
பிணித் ,	அவற்றினின் ம்	நீண்ட	 ட்கைள,	இ ந்த	இடத்திலி ந்ேத



ெதாைலவிடங்க க் 	விைரந் 	ெச த்த	அறிந் 	ெகாண்டனர்.	தாரியஸ்	,
ெஸர்ஸஸ்	என்ற	மாவீரர்களின்	பைடவரிைசயில்	ெபரி ம்	பாராட்டப்ெபற்ற	பிரி ,
இந்திய	விற்பைடயினர்	தாம்,	இந்திய	நாட் 	ேவ வன்,	 லிையத்	தன்
வில்லிலி ந் 	ெச த் ம்	ஒேர	அம்பினால்	இன் ம்	ெகான் 	வி வான்	என்ற
ெசய்திகள்	 லம்,	தம்	ெதாழிலில்	எக்காலத் ம்	சிறந்தவர்	என்ற	பாராட் ைனப்
ெபற் விட்ட	இந்தியாவின்	மைல	நாட் 	மக்கள்,	ேமற்ெகாண்ட,	விற்பைடயின்
ேதாற்றம்	இ தான்.	

பண்ைடக்காலத் க்	 றவர்களின்	மற்ெறா 	கண் 	பி ப் ,	மனித	இனத்தின்
கண் பி ப் களில்	மிகப்ெபரிய	கண் பி ப்பாம்	தீ	 ட் தல்,	பைழய	கற்காலத் த்
ெதாடக்க	நிைலயில்,	 றிஞ்சிவாழ்	மக்கள்	க ைமயான	 யற்காற் 	வீ ங்கால்
ங்கிற்கழிகள்	ஒன்ேறாெடான் 	க ைமயாக	உராய்த் க்	ெகாள் ம்	ேபா ,

தீப்ெபாறிகள்	எழக்கண் 	இரண் 	மரத் ண் கைள	ஒன்ேறாெடான்
ேதய்ப்பதன்	 லம்	ெந ப்ைப	உண்டாக்கலாம்	என்பைதக்	கண் 	ெகாண்டனர்.
ெந ப்ைப	,	அவன்	 தன் தலாகப்	பயன்	ப த்திய ,	தான்	ேவட்ைடயா ய
விலங்கின்	இைறச்சிைய	வதக் வதற்ேக.	
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அக் யி ப்பில்,	ஆடவர்,	ேவட்ைட	 றித் 	ெவளிேய	ெசன்றி க் ம்ேபா
மகளிர்,	கனிபறித்தல்,	கிழங்ககழ்தல்,	தங்கள்	வாழிடங்கைளச்	 ழ,	நிைறய
விைளந்தி க் ம்	 ல்லரிசி,	 ங்கிலரிசி,	திைன	அரிசிகைளத்	திரட் க்
ெகாணர்ந் 	களஞ்சியங்கைள	நிரப்பிக்ேகாடல்	ேபான்ற	வற்றில்	ஈ பட் ப்பர்.	
தங்கள்	 ழந்ைதகைள	வளர்ப்ப ,	மகளிரின்	மற்ெறா 	பணியாம்.	அந்த
நாகரீகப்ப வத்தில்,	மனிதன்	வீ கட்டத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	ெவயில்
மைழகளிலி ந் 	காத் க்	ெகாள்ள,	ப மரங்கள்,	ெப ம்பாைறகள்,
இயற்ைகக் ைககள்	அளிக் ம்	 கலிடம்	தவிர்த் 	ேவ 	 கிலடம்	ேதட	ேவண் ய
ேதைவ	இல்லாத	அள ,	ெதன்னிந்திய	தட்பெவப்பநிைல	 ைண	 ரிந்தைமயால்
வீ கள்	அ கிேய	ேதைவப்பட்டன.	தங் வதற்கான	இடத்திற்காக	அல்லாமல்
உண ப்	ெபா ட்கள்	வ விலான	பழங்காலச்	ெசல்வத்ைத	ஈட் 	ைவப்பதற்காகேவ
வீ கள்	 தன் தலாகக்	கட்டப்	பட்டன.	உண ப்	ெபா ட்கள்	ேசமித் 	ைவக் ம்
ேதைவையப்	பழங்கால	மனிதன்	இன்ன ம்	உணரவில்ைல.	ஓரிடத்தில்	நிைலத்
இராமல்	இடம்	ெபயர்ந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்	நாேடா 	வாழ்க்ைக	 ைறயின்
ேதைவ,	நிைலயான	 யி ப் 	இல்லாக்	 ைறபா 	ஆகிய	இைவ	ஆண்மகன்
வாழ்வில்,	 ம்ப	வாழ் 	பற்றிய	இயல்பான	உணர்ச்சிையத்	 ண் வதாக
இல்ைல.	ஆகேவதான்	 ம்பத்தில்	ெபண்ேண	தைலவியாம்	வாழ்க்ைக ைற,
பழங் 	மக்களிைடேய	 தலில்	இடம்	ெபற் 	வளர்ந்த .	

இவ்வைக	வாழ்க்ைக ைற	அைமப்பிற் ,	மற் ெமா 	 ழ்நிைல ம்	ஊக்கம்



அளித்த .	ஆதிமனிதன்	விரிவான	மணச்	சடங் களால்
சிக்கைவக்கப்படவில்ைல.	கண்ட ம்	காதல்,	உடன யாக	ஏற் க்ேகாடல்,
இவற்ைறத்	ெதாடர்ந் 	ைபயப்ைபய	இடம்ெபற் விட்ட	பண்ைட	 ைறயி ந்ேத
தி மணச்	சடங்காக	உ ப்ெபற்ற .	தி மண	உற 	நிைலயான	ஒ க்கமாக
எல்லாக்	காலத் ம்	இ ந்ததில்ைல	என்ேற	ெசால்லலாம்.	 றிய	இக்காரண ம்,
தனக்ெகனச்	ெசாத் ரிைம	ெகாள் ம்	 ைற	வளர்ச்சி	ெபறாத	நிைல ம்,
நிைலயான	 யி ப் 	 ைறயில்	பற் 	இன்ைம ம்,	ெபண்ேண	 ம்பத்
தைலவியாம்	 ைற,	மிக	நீண்ட	காலம்	நிைலத்தி ந்தைமக் 	ஊக்கம்
ஊட் வவாயின.	

தங்கைள	அழ ப த்திக்	ெகாள் ம்	ஆைச	எப்ேபா ம்	மனித க் ச்
சிறப்பளிப்பதாம்.	அதி ம்	 றிப்பாக	மகளிரின்	ெப வழக்கமாம்.	 றவர்	மகளிர்.
இன் 	ேபாலேவ,	அன் ம்	கிளிஞ்சல்கைளப்	ெபா க்கி	எ த் ,	தங்கள்
மாந்தர்கைள	ஒப்பைன	ெசய்ய,	அணிந் 	ெகாள் ம்	மாைலயாக,	அவற்ைறக்
ேகாப்பதிேலேய	தங்கள்	ஓய் 	ேநரங்கைளக்	கழித்தனர்.	அவர்களின்	காதலர்
ேவட்ைடயில்	தாம்	ெகான் 	வீழ்த்திய	 லியின்	பல்ேபா ம்	ெவற்றிச்	சின்னங்கைள
அவர்க க் 	அளிப்பர்.	அவர்களின்	க த்தில்	அணிந் 	ெகாள் ம்	அ ேவ,
பிற்காலத்தில்,	ஒ 	கயிற்றில்	அல்ல 	க த் 	அணியில்	ெதாங்கவிடப்பட் ,
கணவன்மார்	உயிேரா க்கப்ெபற்ற	மணமான	மகளிரின்	அைடயாளச்
சின்னமாகத்	ெதன்னிந்தியாவில்,	ெபரி ம்	சிறப்பிக்கப்ப ம்	தாலி	ஆயிற் .
மற் ெமா 	வைக	உடல்	அணி,	ெதன்னிந்திய	மைலவாழ்	மக்களாகிய
பழங் யினரிைடேய	இன் ம்	அழியாதி க்	 ம்	வழக்கமான	பல	இைலகைள,
உலர்ந்த	ெகா 	ெகாண் 	ஆைட	ேபால்	ைதத் 	இைடையச்	 ற்றி	அணிந்
ெகாள் ம்	தைழயாைடயாம்.	
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வறண்ட	மணல்	பரந்த	நிலமாகிய	பாைல,	உலக	நிலப்பரப்பில்	வாழ்வதற் ரிய
ப திகளில்	ஒன்றாக,	மிகமிக	அ கிேய	மதிக்கப்ப ம்.	ெகா விலங் கைள
ேவட்ைட	யா தலில்,	ஈர்ப் ற் 	அவற்ைறப்	பின்ெதாடர்ந் 	ெசல் ம்	ெபா ,
ரட் ேவ வன்	பாைல	நிலத்தில்	தற்காலிக	வாழிடத்ைத	வ த் க்	ெகாள்ள

வற் த்தப்ப வான்.	வீரச்	ெசயல்	 ரி ம்	ஆர்வத் டன்	பிறந் 	விட்டவர்
உள்ளத்தில்,	பாைலயின்	அைழப் ,	ஓர்	எதிெராலிைய	ஏற்ப த்திற் .	நா விட்
நா 	ெசல் ம்	ஓர்	நாேடா 	வாழ்க்ைகயில்	காட் ம்	அளவிறந்த	ஆர்வ ம்,

க்ேகறிய	உட ம்,	உரம்	வாய்ந்த	உள்ள ம்	வாய்க்கப்ெபற்ற	பல ைடய
வாழ்க்ைக	யில்	உணர்ச்சி	ஊட் ய	தைலயாய	உந் 	ஆற்றலாம்.	
ஒ 	சி காலேமா	அல்ல 	வாழ்நாள்	 வ ேமா	பாைலயில்	வாழ்ந்த	மனிதர்,
மறம்	வாய்ந்த,	வீரம்	வாய்ந்த	மறவர்.	வலிைம	வாய்ந்த	கள்வர்	என்ேபாராவார்.



(கள்வர்கள்	வலிைம	அதிலி ந் 	விலங் களிெலல்லாம்	வலிைம	வாய்ந்த
யாைனையக்	 றிக் ம்.	களி 	என்ற	ெசால் ம்,	வலிைம	த ம்	 வைககளாகிய
ம ைவக்	 றிக் ம்	களம்	என்ற	ெசால் ம்	பிறக் ம்)	பாைல	வளமிலா
நிலமாதலா ம்,	ஆண் 	வாழ்	மக்கள்	பைடக்கலம்	ஏந் வதில்	சிறந்
விளங்கினைமயா ம்,	மற்றவர்க ம்	கள்வர்க ம்,	பிற்காலத்	தில்	பைடவீரர்
ெதாழிைல ம்,	அண்ைட	நிலங்களில்	வா ம்	உட ரம்	இல்லாத,	ஆனால்
ெசல்வத்தில்	சிறந்தி ந்தவர்	கைளக்	ெகாள்ைளய த் 	உண் ம்
ெகா ந்ெதாழிைல ம்	ேமற்ெகாண் விடேவ	மறம்	என்ற	ெசால்,	ெகா ைம	எ ம்
ெபா ள்	 றிப்பதாக ம்,	கள்வர்	என்ற	ெசால்,	தி டர்	எ ம்	ெபா ள்
றிப்பதாக ம்	மாறி	விட்டன.	

ஆனால்	ெதாடக்க	நிைலயில்	மனிதர்,	வீரச்	ெசயல்	 ரிவதில்	தமக் ள்ள	ஆர்வம்
காரணமாகேவ	பாைலநில	வாழ்ைவ	ேமற்ெகாண்டனர்.	ஆடவர்	பாைலவனத்தில்
அைலந் 	திரிந் 	ெகாண் க் ம்ேபா ,	மகளி ம்,	 ழந்ைதக ம்,	 ம்ப
வாழ்வில்	என்ெனன்ன	வசதி	வாய்ப் கள்	கிைடத்தனேவா	அவற்ைற	அ பவித்
மகிழக்	கலந் 	வாழ்ந் 	வந்தனராகேவ,	இந்நிலத் 	வாழ்க்ைக,	பழங் 	மக்கள்
வாழ்வில்,	 ம்பத்	தைலைம,	மகளிரிடத்தில்	அைம ம்	தாய்வழி	ஆட்சி	 ைறைய
வற் த் வதாய்	அைமந் விட்ட .	
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றிஞ்சியில்	ஒ பால்	மக்கள்	ெதாைக	ெப கிவிட,	மற்ெறா பால்

கிைடக்கக் ய	உண ப்ெபா ள்	வழங்கல்,	 ைறயத்	ெதாடங்கிய	ேபா ,
அம்மக்கள்,	அ த்த	நிலப்	ப தியாகிய	காட் நிலமாம்	 ல்ைலக் க்

ெபயர்ந்தனர்.	அக்கால	கட்டத்தில்	எ ைம,	ப ,	ெசம்மறியா ,	ெவள்ளா
ஆகிய	விலங்கினங்கைள ம்,	 றவர்	வாழ்வில்	பண்ேட	பழக்கப்பட் ,	ேவட்ைட
ஆ வார்க் ப்	ெபரி ம்	பயன்பட்ட	நாைய ம்	வளர்த் ப்	பயன்ெகாள்வதாய,	மனித
நாகரீக	 ன்ேனற்றத்தின்	அ த்த	ெப நிைலைய	எட் ப்	பி த்தனர்.	
இ ,	மனித	வாழ்க்ைக	 ன்ேனற்றமாம்,	ஏணியில்	இரண்டாம்	ப க் ,	அதாவ
ேமய்ச்சல்	நாகரீகத்திற் க்	,	ெகாண் 	ெசன்ற .	 ல்ைலயில்,	கால்நைடகள்,
விைரவாகப்	ெப கின.	பழங் 	வாழ்விலி ந் ,	 ம்ப	வாழ் ைற
கிழ்த்ததற் ,	எந்தத்	தனி ைடைம	தத் வ ைற	 ைண	ெசய்தேதா,

அத்தத் வ ைற,	கால்நைடச்	ெசல்வப்	ெப க்கால்	உ ப்ெபறலாயிற் .	

தல்	காட்சியிேலேய	காதலர்	ஒன் ப தல்,	தி மணச்	சடங் களால்
கட் ப்ப த்தப்படாைம,	 லிப்பல்	தாலிைய ம்,	இைடயில்	அணிந் 	ெகாள்ளத்
ைதத்த	தைழ	ஆைடைய ம்	அளிப்ப 	ஒன்றினாேலேய	தி மணம்
ைறப்ப த்தப்ப தலாய்,	இயற்ைக	வழித்தி மணம்	என	அைழக்கப்பட்ட

பழங்கால	மண ைற,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களில்	கள 	என	அைழக்கப்பட்ட .



அ 	ேமய்ச்சல்	நிலப்ப தியாம்	 ல்ைலயில்,	காதலர்	ஒன் ப வதற் 	 ன்னர்,
தி மணச்	சடங் கள்	இடம்ெபற	ேவண் வதான	கற் 	எ ம்	வ வில்	ெமல்ல
ெமல்ல	மாற்றி	அைமக்கப்பட்ட .	காதலர்	இ வைர ம்	ஒன் ப த் வ ,
நிகழ்வதற் 	 ன்னர்,	மலர்களா ம்	இைலகளா ம்	அழ 	ெசய்யப்பட்ட ம்
ஆயர்களின்	இயல்பான	 யி ப்பாவ மாகிய	பந்தலின்	கீழ்,	அப்பழங் 	ஆயர்
மகளிர்	ஆகிய	அைனவர்க் ம்	வி ந்தளிக் ம்	நிகழச்சிேய	தி மணச்	சடங்
ைறயில்	சிறப்பான	ப தியாம்.	 ம்பத்தந்ைத,	கணக்கின்றிப்	ெப ம்

கால்நைடகைள	உைடயவராகி,	அக்கால்நைடச்	ெசல்வம்	வழங் ம்
ெப ஞ்ெசல்வாக்	கிைனப்	ெபற் வி வதால்,	கற் 	என்ற	அத்தி மண	 ைற ம்,
தனி ைடைம	 ைற	வளர்ச்சி ம்,	 ம்பத்	தைலைம	ஆடவர்க்காம்	ச தாய
ம மலர்ச்சி	 ைறக் 	வழிவ த் விட்டன.	

சி சி 	 ண் களாகப்	பிரிக்கப்பட்ட	ேமய்நிலங்கள்,	கால்நைட	மந்ைத	ஒன்ைறப்
ேப வதற் ப்	ேபா மானதாக	ஆகா 	ேபாமள 	சி த் வி ம்	ஆதலா ம்,
பழங் 	யினர்	பல்ேவ 	உட்பிரிவினராகப்	பிரி ண்டதனாலான	 ம்பம்,
அக் ம்பத்தவர்	அைனவ ம்	ஒன் பட் 	ஒேர	.	 வாக	ஆக்கப்பட்டால்தான்,
ேபாட் கைளக்	கடந் 	நிைலெபற் 	நிற் ம்	ஆதலா ம்,	 ட் க் ம்ப	 ைற
ேதான்றலாயிற் .	ெபரிய	 ம்பத்தின்	தைலவனாக	இ ந்தவன்,	அரசனாக	நிைல
உயர் 	ெபற்றான்.	தமிழ்ெமாழியில்	அரசைனக் றிக்க	வழங் ம்	ேகான்	என்ற
ெசால்,	ஆயர்	மகன்	எ ம்	ெபா ள்ப ம்.	அ ேபாலேவ	அரசிையக்	 றிக் ம்
ஆய்ச்சி	என்ற	ெசால்	ஆயர்	மகள்	எ ம்	ெபா ள்ப ம்	என்ற	உண்ைம	நிைலயால்,
தமிழ்நாட் ல்	 தன் தலில்,	 ல்ைலயில்,	கால்நைட	ேமய்ப்பாளராகிய
ஆயரிைடேயதான்,	அர 	 ைற	ேதான்றிற் 	என்ப 	தமிழ்	இலக்கியங்களில்	பதி
ெசய்யப்பட் 	விட்ட .	ேகான்	என்ற	ெசால்,	ஆயர்களின்	அைடயாளச்	சின்னமாம்
ைகத்த ையக்	 றிக் ம்	ேகால்	என்ற	ெசால்லிலி ந் 	பிறந்ததாகத்	ெதரிகிற .
அரச	ஆைணயின்	சின்னமாகிவிட்ட	அரசர்ைகச்	ெசங்ேகால்	ஆ மா கைள
ேமய்க்க	உத ம்	ெவ ம்	ேகாேல	ஆ ம்.	

மத்திய	ஆசிய	அ க் களில்	உள்ள 	ேபான்ற,	இந்தியா க் 	அப்பாற்பட்ட
நா களின்	கால்நைட	ேமய்ப் 	வாழ்க்ைக,	ெதன்னிந்திய	ேமய்ப்பாளரிடம்	 ல்ைல
நிலத் 	ஆயர்	வாழ்க்ைகயிலி ந் ,	 டாரங்கைளப்	பயன்	ெகாள் தல்,	ஒ 	ேமய்
நிலப்ப தியிலி ந் 	பிறிெதா 	ேமய்நிலப்	ப திக் 	எனக்	கால்நைட	ேமய்க் ம்
பழங் யினர்	ெதாடர்ந் 	இடம்	ெபயர்ந் ெகாண்ேட	இ த்தல்	ஆகிய	இ
நிைலகளின்	ேவ ப கிற .	

ஆண் 	 ம்,	தட்பெவப்பநிைல	ஒேர	சீராக	இ ப்பதால்	ெதன்னிந்தியாவில்,
டாரங்களின்	கண் பி ப் 	ேதைவயற்றதாகிற .	உைடந்த	பாைன	ஓ 	 டப்பட்ட
ங்கில்	கற்களால்	 ட் 	ெகா க்கப்பட்ட	உலர்ந்த	ெகாம் களாலான	பந்தல்	மீ ,

ேவயப்பட்ட	விசிறி	வ விலான	ஒ 	சில	பைன	ஓைலகள்,	ஒ 	மனித க் ம்



அவன்	கால்நைடக் ம்	காப்பளிக்கப்	ேபா மானதாக	நி பிக்கப்பட் விட்டன.
நிலத்தின்	வள ம்,	காலந்ேதா ம்	ெபய் ம்	ப வமைழ ம்,	ஆண் க் 	ஒேர
நிலத்தில்	 ல்	 ண் 	விைளைவ	உ திெசய்தன.	ஆகேவ,	வடக்கத்திய
அ க் களில்	உள்ள ேபால்,	ஒ 	 யி ப்ைபச்	 ழ	இ ந்த	 ல்,
கால்நைடகளால்	ேமயப்பட் 	விட்ட	ேபாேதா,	ேகாைட	ஞாயிற்றால்	எரிக்கப்பட் விட்ட
ேபாேதா,	 டாரத்ைதப்	பிரித் க்	ெகாண் 	 திய	ேமய்ச்சலிடம்	ேத ச்	ெசல்ல
ேவண் ய 	ேதைவயற்றதாகி	விட்ட .	ஆகேவ	ெதன்னிந்திய	கால்நைட	வளர்ப்
வாழ்க்ைக	அைர ைறயான	நாேடா 	வாழ்க்ைகயன் .	அ 	நாகரீக	வசதிகைள
வளர்த் க்	ெகாள்ள	வல்லதான	நிரந்தர	வாழ்க்ைகயாம்.	காட் ல்	கால்நைடகளின்
ஓய் நிைல	அளித்த	அைமதி	வாழ்க்ைக	,	 ழல்	எ ம்	இைசக்க விையக்	காண
வழிவ த்த .	நீளவாட் ல்	ஒ 	சில	 ைளகள்	இடப்பட்ட	சி ங்கில்	 ண்ேட
ழல்.	கால்நைடகள்	ேமய்ந் 	ெகாண் க்க,	நீண்ட	ெந ேநரம்	காத்தி ப்பதால்

ஏற்ப ம்	ஆயரின்	மனச்ேசார்ைவப்	ேபாக்கவல்ல	இனிய	இைச	அதினின் ம்	எ ம்.	
ஆயர்களின்	ஒ 	பிரிவினராகிய	 ம்பர்	என்பார்,	ஆ களில்	 கிய	கால்க ம்
உடல்	 வ ம்	அடர்ந் 	நீண்ட	மயி ம்	உைடய	இனமாம்	 ம்பா கைள
வளர்த் 	வந்தனர்.	 ல்ைல	நிலத்தில்,	இன் 	நீராவி	இயந்திரங்கள்
கட் ப்பா ன்றி	நி வப்பட் ,	விைசத்தறிகள்	 லம்	கம்பளி	ெநய்யப்ப தல்,
ஏைனய	ைகவிைனஞர்கைளப்	ேபாலேவ,	 ம்பர்களின்	அன்றாட	வாழ்க்ைகக்காம்
உணவிைனப்	ெப ம்	ஆண்டாண் 	கால	வழி ைறயிைன	இழக்கச்
ெசய் விட்ட .	என்றா ம்,	 ம்பர்,	தங்கள்	ஆ கள்	அளிக் ம்	மயிரிலி ந்
கம்பளி	ெநய்யக்	கற்றி ந்தனர்.	ெசன்ைன	மாநிலத்தின்	 ல்ைலப்ப திகளில்
இன் ம்	 வாழ்ந் 	ெகாண் 	தங்கள்	இனம்	வழிவழி	ேமற்ெகாண் 	வந்த
லத்ெதாழிலாம்	கம்பளி	ெநசைவ	ேமற்	ெகாண் ள்ளனர்.	
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மக்கள்,	அ த் க்	 ேயறிய	இடம்,	கட ம்	கடல்	சார்ந்த	இட மாகிய	ெநய்தல்.
உயிர்ெபற் 	விட்ட 	ேபால்	ஓங்கி	எ ந் 	ஓய்ந் 	அடங் ம்	அைல	ஓயாக்கடலின்
ெப நீர்ப்பரப் ,	தாம்	அளிக்கவல்ல	ேபரிடர்ப்பா கள்	பால்	காதல்	ெகாண் ,
உண்டற்கினிய	மீனாம்,	என் ம்	 ைறயற் ப்	ேபாகாத	தன்	ெப ம்	ெசல்வத்ைத
வாரிக்	ெகாண் 	வரத் ணிந் 	ெதாழில்	ப மா 	பரந்த	அகன்ற	மார் ம்	அழ றச்
ெச க்கி	ைவத்தாற்ேபா ம்	சைதப்	பி ப் ம்	ெகாண் ,	வீரச்ெசயல்	வி ம் ம்
மீனவர்க க் 	அைழப் 	வி த்த .	கடேலாரத்தில்	மீன்	பி ப்பதிலி ந் 	மீன்
பி க்க	ஆழ்கட க் ச்	ெசன்றனர்.	கடற்கைரச்	 ழல்,	அங் 	வாழ்பவராகிய
பரதவர்கைளப்,	பட 	கட் ேவாராக ம்,	மீனவர்களாக ம்	ஆக்கிவிட்ட .
மிதப்பதற் 	ஏற்ப,	ஒன்றாக	இைணக்கப்பட்ட	ப த் 	நீண்ட	இ
மரத் ண் களால்	ஆன,	பழங்காலத்	ெதப்பங்கேள,	 தன் தலாகக்	கண்ட



பட களாம்.	பிரம்பினால்	பின்னப்பட் க்	கடல்,	விலங்கின்	ேதாலால்	 டப்பட்ட
ைடயாம்	ேதாணி,	அல்ல 	பரிசில்	அ த் 	இடம்	ெபற்ற .	

இந்நிலத் 	 க்கிய	விைளெபா ள்கள்	மீ ம்,	உப் ம்	ஆம்.	பரதவர்	அவற்ைற
அகநா க க் க்	ெகாண் ெசன் ,	பிற	உண ப்	ெபா ள்க க்காகப்
பண்டமாற் 	 ைறயில்	தரேவண் யதாயிற் ,	அவர்களின்	இச் ற் ச் ழல்,
பரதவர்கைள	வணிகர்களாக	ஆக்கிற் .	அப்பரதவர்	அவர்களின்	வழிவந்தவராய,
இன்ைறய	பலிஜிகைளப்	ேபாலேவ	தங்கள்	விற்பைனப்	ெபா ள்கைள,	இரட்ைட
ட்ைடகளாகக்	கட் ப்	ெபாதி	எ களின்	 களில்	ஏற்றிக்	ெகாண்

ச ப் நிலப்பாைதகைள	வ ந்திக்	கடந் ,	ஆற் ப்பாய்ச்சலால்	வளம்	ெபற்ற	நாட்
விைளெபா ட்க க்காக	மாற் ப்	பண்டமாகக்	ெகா ப்பர்.	இப்பரதவர்.

யிலி ந்ேத	ேமற்ேக	ஆப்பிரிக்க,	அராபிய	நா க க் ம்,	கிழக்ேக	மலாய்,	சீன
நா க க் ம்,	இந்திய	வணிகப்	ெபா ள்கைளப்	பட களில்	ெகாண் 	ெசன்ற
பண்ைடய	இந்திய	மா மிகள்	ேதான்றினர்.	
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ல்ைலக் ம்	ெநய்த க் ம்	இைடப்பட்ட,	தாழ்வான	சமெவளியாம்	ம தேம,

மக்கள்,	இ தியாகக்	 வாழத்	ெதாடங்கிய	நிலப்ப தியாம்.	அ 	நிகழ்ந்த
பழங்கற்கால	இ தியில்,	 திய	கற்கால	நாகரீக	காலத்ேதா 	இன்ைறய	 திய
நாகரீக	வாழ்க்ைக	ெதாடங்கிவிட்ட .	கால்நைட	வளர்க் ம்	 ல்ைல
நாகரீகப்ப வத்தில்	ெதாடங்கிவிட்ட	மரம்,	ெச ,	ெகா கைளக்	 றிப்பாக	ெநல்,
வாைழ,	க ம் ,	மா	ஆகியவற்ைற	மனித	வாழ்விற் ப்	பயன்ெகாள் ம்	நிைல,	இம்
ம த	நாகரீக	நிைலயில்	 ைம	அைடந் 	விட்ட .	

ம தத்தில்,	மண்ணின்	விைளவாற்றல்,	அம்மண் க் ரிய	வனாம்	உழவ க்
நிலத்ைத	உ தபின்னர்,	ெநல்,	 தலாம்	-	உண ப்	ெபா ட்கைள	விைளவிக் ம்
ைறயிைனக்	கற் த்தந்த .	ஆ களின்	இ 	பக்கங்களி ம்,	ப ப்ப 	யாகத்

தாழ்ந் 	ெசல் ம்	நில	அைமப் ,	தங்கள்	விைள	நிலங்க க் 	உயிர்	ஊட் ம்
நீைரக்	ெகாண் 	ெசல் ம்	 ைறயிைன,	ெவள்ளத்ைத,	அ 	வி ம் மா
ஓடவிடா ,	தாம்	வி ம் மா 	ெகாண் 	ெசன் ,	ெவள்ளநீைர	ஆட்சி
ெகாள்ளவல்லராகிய	ெவள்ளாளர்க் க்	கற் த்	தந்த .	மைழ	நீைர	ஏரி,
ளங்களில்	ேதக்கி	ைவத் ப்,	பாசனக்	கால்வாய்கள்	 லம்	தங்கள்	விைள

நிலங்க க் ச்	ெச த்த ம்,	கிண களிலி ந் ம்,	நீர்	ஊ ம்	கசங்களில்
லி ந் ம்	நீேரற் வான்	 லம்	நீைர	ேமேல	ெகாணர்ந் ,	தாங்கள்	பயிரி ம்
நிலத் ண் க க் ப்	பாசனம்	அளிக்க	வல்லவ ம்,	ெபய்	எனக்	 ம்ேபா
ெபய் மா 	கார்ேமகங்கள்	மீ 	ஆட்சி	ெச த்த	வல்லவ மாகிய	காராளர்
ஆற் ப்ப ைகக் 	அப்பாற்பட்ட	ேமட் ப்ப தி	களில்	வாழ்ந்தி ந்தனர்.	

ெதன்னிந்திய	உழவர்	ெப மக்களின்	உழ 	பற்றிய	மதி	நலத்திற் ,	இன்ைறய



அறிவியல்,	ஒ 	சிறிேத	 ைண	 ரியவல்லதாம்	என்பதற்ேகற்ப,	உழ த்ெதாழில்
பற்றிய	கைலகள்,	நன்மிகப்	பழங்காலத்திேலேய	 ைம	ெபற் 	விட்டன.
ஆற் ப்ப ைகக் 	அப்பால்	ெவள்ளத்தால்	அரிப் ண் 	அ த் க்
ெகாண் வரப்பட்ட	ேமற் த்	ெதாடர்ச்சி	மைல	மண் ம்,	தண்டகன்	ெபயர்	ெப ம்
காட் ன்	அழிந்த	 ல்	 ண் களின்	 ள ம்	கலந்த	கலைவயாம்	நிலப்ப தி,
ஆற் ப்ப ைகக் 	அப்பால்	கிடந்த .	இந்நிலப்ப திதான்,	ப த்திச்	ெச யின்
பிறப்பிடம்.	 திய	கற்காலத் 	மனிதன்,	ப த்திைய	 லாக	 ற்க ம்,	அந் ைல
ஆைடயாக	ெநய்ய ம்	கற் க்	ெகாண்டான்.	

தம் ைடய	ேதைவக் 	ேமல்	 விந் விட்ட	உண ப்	ெபா ட்கைள ம்,	ப த்தி
ஆைடகைள ம்	ேசர்த் 	ைவக்க,	மாந்தர்,	மரத்தாலான	வீ கைள,	இப்ேபா
கட்டத்	ெதாடங்கினர்.	ேதைவக் 	ேமல்	 விந் விட்ட	ெபா ட்கைள	ம த
நிலத்தில்	எளிதில்	கிைடக்காத	ெபா ட்க க்காகப்	பரதவரிடமி ந் 	உப் 	மீன்
ேபான்றவற்றிற் ம்	இைடயரிடமி ந் ,	பால்,	பால்	ப ெபா ள்	சிறப்பாக	ெநய்
ேபான்றவற்றிற் ம்,	 றவரிடமி ந் ம்,	கற்கள்,	கற்களாலான	ெதாழிற்க விகள்
(இ ம் 	கண் பி க்கப்பட்ட	பின்னர்,	இ ம் ,	இ ம்பாலான	ெதாழிற்க விகள்)
ேபான்றவற்றிற் ம்	விைலயாகக்	ெகா க் ம்	பண்டமாற் 	வாணிகம்,
ெபா ட்கைள	ஓரிடத்திலி ந் 	பிறிேதாரிடத்திற் 	நிலவழியாகக்	ெகாண்
ெசல் ம்	வண் களின்	வளர்ச்சிக் 	வழி	வ த்த .	நாகரீக	வளர்ச்சிச்	சக்கரம்

ைம	ெபற் 	விட்ட .	 க்கற்கால	நாகரீகக்	காலத்திற் ப்	பின்னர்
உண க ம்,	 திய	மரம்,	ெச 	ெகா 	எைவ ம்	வழக்கத்தில்
ெகாண் வரப்படவில்ைல,	ேமனிைய	மைறத் க்	ெகாள் ம்	ஆைடைய	உ வாக்க,
திய	ெதாழிற் ைற	எ ம்	கண் பி க்கப்படவில்ைல,	ஆகேவ	ம த	நிலத்ைதச்
சார்ந்த	 க்கற்கால	நாகரீகத்தின்	 ற்ற	வளர்ந்த	நிைல ம்	அந்நிலத் க்
கைல ம்,	ெதாழில்க ம்,	நாகரீகத்தின்	கைடசி	உண்ைமயில்	மிகப்ெபரிய
ப க்கட்ைடக்	காட் வ	ஆயின.	

பழங்காலத்தில்	இ ம் 	 தல்,	நம்	காலத்தில்	அ மினியம்	வைரயிலான	கனிவளக்
கண் பி ப் ம்,	நீராவி,	எண்ெணய்	ஆவி	ஆகியவற்றால்	இயங் ம்
இயந்திரங்க ம்,	மின்சாரத்தால்	இயங் ம்	விைசப்	ெபாறிக ம்	பைழய
ைறயிலான	உழ த்ெதாழில்	உற்பத்திகைள	விைர ம்	எளிைம ம்	ப த்திப்

ேபாக் வரத்ைத	விைர ப த்த	உத 	 ரிந்தனேவ	அல்ல ,	 திய	உண ப்ெபா ள்
எைத ம்	உற்பத்தி	ெசய்யேவா,	ெவயில்,	மைழ,	ப வந்ேதா ம்	மா ம்	ெவப்ப	தட்ப
நிைலகளிலி ந் 	உடைல	 	மைறக் ம்,	 திய	வழி ைறகைளக்
கண் பி க்கேவா	இல்ைல.	

இந்த	வளர்ச்சி	 தன் தலில்	எங்ேக	இடம்	ெபற்ற ?	



மனித	வாழ்க்ைகக் த்	த தி ைடய	நிலப்ப தியின்	இந்த	ஐந் .	உட்பிரி க ம்
நிலப்பரப்பில்	சி சி 	அளவில்	ஒன்ைறெயான் 	ெதாடர்ந்தாற்ேபால்,	இந்தியாவில்,
விந்திய	மைலக் த்	ெதற்கில்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	அதனால்	மக்கள்	ெதாைகப்
ெப க்க ம்,	உண ப்ெபா ட்கள்	இயல்பாகக்	கிைடத் 	வ வதில்	நிக ம்
மாற்ற ம்,	பல்ேவ 	கால	கட்டத்தில்	மக்கள்	ஒ 	நிலப்ப தியிலி ந் 	மற்ெறா
நிலப்ப திக் க்	 ெபயர்ந்தைம ம்,	அைதத்	ெதாடர்ந் ,	மாறிய	வாழ்க்ைகச்
ழ்நிைல	வழங்கிய	 ண் தல்	உணர்ச்சிக் 	ஏற்ப,	ேவடர்,	நாேடா ,	ேமய்ப்பாளர்,

கடேலா ,	உழவர்	என்ற	ேவ 	ேவ பட்ட	மனித	நாகரீக	வளர்ச்சிைய ம்,
இப்ப தியில்	எவ்வா 	உ வாக்கிவிட்டன	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்வ 	எளி .
ேவ 	வைகயில்	 வதாயின்,	உலகப்	ெப நிலப்பரப்பில்	வைரய க்கப்பட்ட
இச்சி 	ப தியில்	மனித	வளர்ச்சி	பற்றிய	ஆய் 	மனித	நாகரீக	வளர்ச்சியில்,	நில
இயல்	 பா 	ெச த் ம்	ஆட்சியின்	அளைவக்	கணக்கிட் ,	வைரபடத்தில்
காட் வ ேபால்	ெதளிவாக	வைரய த் க்	காட் விடலாம்.	இந்த	ஐந் 	இயற்ைகப்
பிரி கள்	மிகப்	பரந்த	அளவில்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	

உதாரணத்திற் ,	கார்ப்ேபத்தியன்	 தல்,	அல்டாய்ஸ்	அ வைரயான	பரந்
கிடக் ம்	ெப நிலப்பரப்பில்	 ல்ைலத்திைண ம்,	பயரினிஸ்	 தல்	இமய ம்
அதற் 	அப்பா ம்	வைரயான	ெப மைலப்ப தியில்	உலக	மாதாவின்	இைடையச்
ற்றி	அணியப்பட் க் ம்	ஒட் 	யாணம்	என்ற	அணிேபால்	 றிஞ்சித்	திைண ம்,

மத்திய	தைரக்கடல்,	இந்தியப்	ெப ங்கடல்,	அட்லாண் க்	ெப ங்கடல்கைளச்
சார்ந்த	கடற்கைரப்	ப திகளில்	ெநய்தல்	திைண ம்,	மிகப்ெபரிய	பாைலவனமாம்
சகாரா ம்,	அேரபியா,	பர்ஷியா,	மங்ேகாலியா	நா களில்	அதன்
ெதாடர்ச்சி மாகிய	ப தியில்	பாைலத்	திைண ம்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	

ப ப்ப யாகக்	கடந் 	வந்த	நாகரீக	வளர்ச்சி,	 தன் தலில்	ெதன்	இந்தியாவில்
றிப்பிட்ட	ஒ 	ப தியில்	ெதாடங்கி,	அங்கி ந் 	ெவ 	ெதாைலவிற் 	அப்பால்

உள்ள	ெபரிய	நிலப்பரப்பிற் ம்	பரவிற்றா?	அல்ல 	நிைலெயதிர்	மாறாக
நிகழ்ந்ததா?	இப் திர்,	இன்ைறய	நிைலயில்	வி விக்க	மாட்டா	ஒன் 	என்றா ம்
மக்கள்	 ட்டம்,	ஒ 	நிலப்பிரிவில்	லி ந் 	பிறிெதா 	நிலப்பிரிவிற் க்

ெபயர்வ ம்	அதன்	பயனாய்,	ேம ம்	ேம ம்	உயர்ந்த	நாகரிக	வளர்ச்சி ம்,
எல்ைல	காண	இயலாப்	பரந்த	நிலப்பரப்பில்	காட் ம்,	,	மக்கள்	 	ெபயர்ச்சி
எளிதில்	இடம்	ெபறத்தக்கதான,	 றிப்பிட்ட	சி நிலப்ப திகளில்	நிகழ்வேத
இயல்பாம்	என்ப 	 றிப்பிடப்படலாம்.	
இயற்ைகயின்	ஆய் க் ட ம்,	தமக் க்	கிைடக்கக் ய	நில	இயல்	ஆற்றல்
ைணேயா ,	மனித	நாகரீகம்	 றித் ,	அவ்வியற்ைக	நடத்திய	 தல்

ேசாதைன ம்,	ஐேராப்பிய,	ஆசிய,	ஆப்பிரிக்கப்	ெப நிலப்பரப் களின்,	இயற்ைக
அைமப்ைபெயாட் 	எ ந்த,	மிகப்ெபரிய	நிலப்பிரி களில்	அல்லாமல்	தட்சிண	பாதா
என	வழங் ம்,	விந்திய	மைலக் த்	ெதற்கில்	உள்ள	இந்தியப்	ப தியில்தான்



நைடெபற்றன	என் 	க த்தில்	ெகாண்டால்,	மனிதனின்	பைழய	வரலாற்றிைன
அறிய	அ 	நமக் ப்	ெபரி ம்	 ைண	நிற் ம்.	
இந்த	நாகரீகங்கைள	இயற்ைக	அன்ைன	மிகப்ெபரிய	அளவில்	இந்திய	எல்ைலக்
அப்பால்	உ வாக்கிப்	பின்னர்,	ெதன்னிந்தியாைவ	மனித	இன	ஆராய்ச்சிப்
ெபா ள்களின்	அ ம்ெபா ட்காட்சி	சாைலயாக	நிைற 	ெசய்வதற்காக,
அந்நாகரீகம்	ஒவ்ெவான்றி ைடய	சிறிய	அளவிலான	வ வங்கைளத்
ெதன்னாட் ல்	அ ம்பா பட் ப்	 த்திற் 	என்பதி ம்,	பண்ைடக்காலத்ைதச்
ேசர்ந்த	இப்	பல்ேவ 	நாகரீகங்க ம்,	தம்மில்	ேதான்றிய	தம்	இளந்ேதான்றல்கைள,
இந்திய	மண்ணில்	சிறிய	அளவில்	ெபற,	இயற்ைக	எதில்	ெவற்றி	கண்டேதா,
அைத,	அவ்வியற்ைக	ெபரிய	அளவில்	ம வ ம்	உ வாக் வதற் 	வழிவ க் ம்
வைகயில்,	இந்திய	நாட் க் 	ெவளிேய,	உரிய	த தி	வாய்ந்த	இடங்க க்
அ ப்பி	ைவத்த 	என்பேத	ெப ம்பா ம்	ஏற்கக் யதாம்.	இக்க த் ம்,
ஒ வைகயில்	 கம்தான்.	ஒேர	இயல்பான	நிைல	இயல்	ஆட்சி ரி ம்,	உலகின்
பல்ேவ 	நிலப்பரப் களில்,	இயற்ைக.	ஒேர	மாதிரியான	நாகரீகங்கைள,	ஒன்றிற்
ெகான் 	ெதாடர்பில்லா	நிைலயில்	உ வாக்கிற் 	என்பதா ம்	நிைலைம
மாறக் ம்.	
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உண 	ஆக்க ம்,	ஆைட	ெநய்த ம்	இல்லாமல்	மனிதனின்	பிறிெதா 	ெபரிய
கண் பி ப் 	ெசால்லாடல்,	உைரயாடல்,	ஓைச	ஒ ங் ைடயதாக ம்	இ க்கலாம்.
ஓைச	ஒ ங்கற்றதாக ம்	இ க்கலாம்.	ெப ம்பாேலார்	க வ 	ேபால்,	உைரநைட
ெசய் ள்	நைடைய	 ந்தியதா	அல்ல 	ெப ம்பா ம்	அ ேவ	உண்ைம	நிைலயாதல்
பாதி	ஓைசெயா ங் ைடயதாக ம்,	பாதி	ஓைசெயா ங்கற்ற	தாக ம்	கலந்
இ ந்த	 ல தல்	உைரயாடலின்	பிற்பட்ட	காலத் 	ஒ 	ேவ பட்ட	நிைலகள்தாமா,
உைரநைட ம்,	ெசய் ம்	என்பைதத்	 ணிந் 	 	 வ ,	அத் ைண
எளிதன் .	ஆனால்	இலக்கிய	வளர்ச்சியில்,	ெசய் ள்	நைட	உைரநைடைய	மிகப்
பழங்காலத்திலி ந்ேத	 ந்தி ள 	என்ப 	 ற்றி ம்	உண்ைமயாம்.	
பண்,	பாண்	என்ற	இ 	ெசாற்க ம்	அவற்றிலி ந் 	பா 	-	விைனச்ெசால்,	பாட் 	-
ெபயர்ச்ெசால்	தமிழின்	மிகப்	பைழய	ெமாழிநிைலக் 	உரியவாகித்,	தமிழர்களின்
ெதாடக்க	காலத் 	இன்பப்	ெபா ேபாக் களில்,	இைச	வழங்க ம்	ஒன்
என்பைத	உ தி	ெசய்கின்றன.	ெதாடக்கத்தில்,	இைசவாணர்களாக ம்,	பின்னர்க்
கால்நைட	வளர்ப் ,	நாகரீகப்	ப வத்தில்,	அர 	நிைல	இடங்ெகாண்டேபா ,
அரசைவக்	கைலஞர்களாக ம்,	அரசன்	 கழ்பா பவராக ம்,	வாழ்ந்த	பாணர்,
தமிழர்களில்,	மிகப்	பைழய,	நன் 	பாராட்டப்ெபற்ற .	ஆனால்	சிறிய	அளவிேலேய
பரி 	அளிக்கப்பட்ட	வாழ்க்ைகைய	நடத்தி	வந்தனர்.	 ய	தனித்தமிழ்	நாகரீகம்
சிறந் 	விளங்கிய	ேபா ,	அப்பழங்காலப்	பாணர்,	அரசர்களின்	நண்பர்களாக ம்,



அவர்க க் 	அறி ைர	வழங் ேவார்களாக ம்	விளங்கினர்.	

ஆனால்,	வட	இந்தியாவிலி ந் 	வந்த	ஆரிய	நாகரிகம்,	ெதன்னிந்திய
நாகரீகத்ேதா 	கலந் விட்ட	வரலாற் க்	காலத்தில்,	இைறச்சிைய	அதி ம்
மாட் ைறச்சிைய	அள க் 	மீறி	உண்பதி ம்,	ெவறி ட் 	ம வைககைளக்

ப்பதி ம்,	அப்பாணர்கள்	ெகாண் விட்ட	இைடயற 	படாத்	தீெயா க்கம்,
ெதன்	இந்தியாவில்	மிக ம்	தீண்டத்	தகாத,	இழிந்த	இனத்தவ ள்	ஒ வராம்
ச தாய	இழி	நிைலைய	அவர்க் த்	தந் விட்ட .	

மிகமிகத்	ெதான்ைமக்காலத் த்	தமிழர்,	வரலா 	என	ஏ 	ஒன் ம்	இல்லாமேல,
இவ்வைகயில்	வளர்ச்சி	ெபற்றனர்.	நாகரீக	வளர்ச்சி	 றித்த	அள ேகாலில்,
அவர்கள்	சிற 	சிறிதாக	அைடந்த	வளர்ச்சி	நிைலைய,	அவர்க ைடய
ெமாழியிலி ந் ம்	வரலாற் க் 	 ந்திய	அவர்களின்	நாகரீகம்	பற்றி	ஆய்
ேமற்ெகாள் ம்	மாணவர்களின்	கண் பி ப் களிலி ந் ம்	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.
உலக	இலக்கியங்களில்,	நன்மிகப்	பைழய	இலக்கியங்களாம்	ேவதங்	களி ம்,
உலகின்	மிகப்	பைழய	வரலாற் 	 லங்களாம்	ெமசபேடாமியப்	பள்ளத்தாக் க்
கல்ெவட் களி ம்,	வட	இந்தியாேவா ம்	அதற் 	அப்பா ம்,	அவர்கள்
ேமற்ெகாண் ந்த	வாணிகம்	அறியப்பட்ட ம்,	அவர்கள்,	வரலாற்றில்
தன் தலாகத்	ெதரியவந்தனர்.	

	

	

	

	

	

	



3.	கி. .	இரண்டாவ 	ஆயிரத்தாண் ல்
தமிழர்	நாகரீகம்
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இராமாயணத்திலி ந் 	பழந்தமிழர்	நாகரீகம்	 றித் 	மிகச்	சிலவற்ைற	மட் ேம
ெபற	இய ம்.	இப்ெபா ள்	ெபா த்தவைரயில்,	இராமாயணம்,	மிகப்	ெப மளவில்
ஒ 	தைலப்பட்ட	அகச்சான்றாகேவ	இ க்க	 ம்	என்பைத	நிைன 	ேகாடல்
ேவண் ம்.	நிைனத்தாேல	திகில்	ஊட் ம்	பைகவர்களாகேவ	ரா தர்கைள,
ஆரியர்கள்	க தினர்.	ஆதலின்	அவர்கள்,	அதற்ேகற்ப	உடலைமப்பில்,	மனிதைரத்
தின் ம்	அரக்கராக ம்,	ெகா ைமயின்	ேகார	உ வமாக ம்,	அவ்வாரியர்களால்,
இயல்பாகேவ	வ ணிக்கப்பட்டனர்.	ஆனால்	அதற் 	அ த்த	காலத்
தமிழ்ப்பாக்களின்	இலக்கிய	மர கைள	ஆராய்வதிலி ந் 	நன்மிகப்
பழங்காலத் த்	தமிழர்	நாகரீகம்	பற்றிய	மிக ம்	உண்ைமயான	விளக்கத்	திைனப்
ெபறலாம்.	இலக்கிய	மர 	எனக்	 ம்ேபா ,	திறனாய்வில்	நாேம	வ த் க்
ெகாள் ம்	கட் ப்பா கள்	எ ம்	ெபா ைடயதாக	நான்	ெகாள்ளவில்ைல.
தமிழிலக்கிய	மர கள்	என்பைத,	ெஹாராஸ்	அவர்களால்	விளக்கிக்	 றப்பட்ட
விதி ைறகள்	ேபால ம்,	வீரகாவியப்	பாக்க க்கான	அரிஸ்டா ல்	விதி ைறகள்
ேபால ம்,	கவிஞர்களால்,	கண் த்தனமாகப்	பின்பற்றப்பட்ட,	பிற்காலத்
திறனாய்வாளர்களால்	 ைறப்ப த்தப்பட்டன	ஆகா.	பைழய	தமிழிலக்கிய	மர கள்,
மனித	வாழ்க்ைகயின்	மீ 	இயற்ைகச்	 ழலின்	ெசயல்பா கள்	வளர்த் விட்ட
பைழய	வழக்கங்களின்,	கல்	ேபா ம்,	திண்ணிய	ெப ம்	பிழம்பாம்.	இலக்கிய
மர கள்.	அதி ம்	 றிப்பாக,	மிக ம்	பிற்பட்ட	காலத்ேத	வலிந் 	இயற்றப்பட்ட,
சமஸ்கி த,	தமிழ்ப்பாக்கள்	எ வதற் 	மிகமிக	 ற்பட்ட	காலத்தில்	இ ந்த,
கலப்பற்ற,	 ய,	பைழய	இலக்கிய	மர கள்,	மக்களின்	இயற்ைகேயா ையந்த
உண்ைமயான	பழக்க	வழக்க	ஒ க்கங்கைள	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்டனவாம்.
ெதாடக்கத்தில்	பாணர்கள்	பைடயாகக்	ெகாண்டனவாம்.	ெதாடக்கத்தில்
பாணர்கள்	வானம்பா கைளப்	ேபாலத்	,	தங்கைள	மறந் 	பா னர்.	அவர்	பாக்கள்,
அக்கால	மக்கள்	நடத்திய	வாழ்க்ைகயிைன	உள்ள 	உள்ளவாேற	காட் ம்
உண்ைமயான	காலக்	கண்ணா யாக	இ ந்தன.	பைழய	இலக்கிய	மர கைளத்
ேதாற் வித்த	வாழ்க்ைக	 ைறகள்	ேவ பட் ,	பாக்களின்	கற்பைனப்
ெபா ள்கெளல்லாம்	ெவ ம்	இலக்கிய	மர களாகிவிட்ட	நிைலயி ம்,	பிற்காலப்
பாவலர்கள்,	பழங்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த,	வழிவழி	வந்த	இலக்கியக்	கற்பைனகைள



விடாமல்	ேமற்ெகாண் 	வ கின்றனர்,	உதாரணத்திற் ப்	பண்ைட	நாள்களில்
கால்நைடகேள	மக்களின்	ெசல்வமாக	அைமந்தன.	இனத்தைலவர்கள்,	ஒ வர்,
பிறிெதா வர்	கால்நைடையக்	களவா ம்ேபா ,	அத்தைலவர்க க்கிைடேய
ேபார்கள்	எ ந்தன.	ஆகேவ,	பைகவரின்	கால்நைடகைளக்	களவா ம்	ேபா ,
அத்தைலவர்க க்கிைடேய	ேபார்கள்	நிகழ்ந்தன.	ஆகேவ,	பைகவரின்
கால்நைடகைளக்	களவா வதில்	ேபார்	ெதாடங் வதாகப்	பாடல்	 ைனவ 	மனித
வரலாற்றின்	வளர்ச்சி	நிைலயில்,	ஒ 	கட்டத் 	உண்ைம	நிைலகைள
எ த் க்காட் வதாக	அைமந்த .	பிற்காலத்தில்,	ேபா க் 	ேவ 	பல
காரணங்க ம்	உ வாகிவிட்டன.	ஆனால்,	இலக்கிய	மரேபா,	பாவலைனப்
ேபார்களின்	மாறாத்	ெதாடக்கமாக,	ெதாடக்ககால	ஆனிைன	கவர்தைலேய	பாட
ைவக்கிற .	அவ்வாேற,	கி.பி.	ஆறாவ 	 ற்றாண் ல்,	வலிந் 	பாடப்ெப ம்
தமிழ்ப்	பாடல்கள்	ேதான்றிவிட்ட	காலத்திற் 	 ன்வைர ம்	பிற்காலப்	பாடல்களில்,
காதல்,	ேபார்	பற்றிய	இ வைகப்	பாடல்கைள	இயற் வைத	எண்ணில்	அடங்கா.
இலக்கிய	இலக்கண	விதி ைறகள்,	விடாப்பி யாக	 ைறப்ப த்தி	வந் ள்ளன.	

இவ்விலக்கிய	மர களிலி ந் ,	மக்கள்	ேமற்ெகாண் ந்த	உண்ைம	வாழ்க்ைக
நிைலையப்	பாவாணர்கள்	பா ய	பாக்கள்,	உள்ள 	உள்ளவாேற	எ த் க்காட் ய
அக்காலங்க க் க்	கற்பைனயில்	பின்ேநாக்கிச்	ெசல்லலாம்.	அந்தக்	காலக்
கட்டத்திலி ந் ,	பாக்கள்	எ வதற் 	 ற்பட்டதான	ஒ 	காலத்திற் ப்
பின்ேனாக்கிச்	ெசன் ,	இந்தியர்கள்,	இந்நனிமி 	பழங்காலத்தில்	நடத்திய
வாழ்க்ைகக்	காட்சிைய	-	மின்னலின்	ஒளிக்கீற் க்கள்	ேபால்	அங் மிங் மாகக்
காணக்	கிைடக் ம்	காட்சிையப்	ெபறலாம்.	நன்மிகப்	பழங்காலத்ைத,	இவ்வா
ைழந் 	பார்ப்பதன்	 லம்,	ெதன்னிந்தியர்களின்	கி. .	2000	அல்ல 	அதற் ம்
ற்பட்ட	காலத் 	வாழ்க்ைக	நிைலயிைனக்	கண்ெணதிர்	காணலாம்	ேபால்

காணலாம்.	அவ்வா 	ெசய்வதற் 	 ன்னர்	அந்நனிமிகச்	ேசய்ைமக்	கண்ணதாய
பழங்காலத்தில்	வளர்ச்சி	ேவகம்,	வா ர்தி	,	கம்பியில்லாத்	தந்திகளின்	காலமாம்
இன்ைறய	வளர்ச்சி	ேவகத்தி ம்	மிகமிகக்	 ைற 	என்பைத	நிைனவில்
ெகாள் தல்	ேவண் ம்.	இன்ைறய	வாழ்க்ைகயின்,	 ச் வி வதற் ம்
இைடெவளியில்லா	விைரவான	மாற்ற ம்	வ க் ப்	பனிப்	பாைறகளின்	ஆ
ேபாலப்	 லனா ம்	உணர்ந் 	ெகாள்ள	இயலாப்	பண்ைடய	நாட்களின்	ெம வான,
சிந்தைனச்	ெசயல்பா க ம்	இ ேகா த்	 வங்கள்	ேபா ம்	ேவ பா ைடயன.
ஆகேவ,	கி. .	2000இல்	எ 	உண்ைம	நிகழ்ச்சிேயா,	அ ேவ,	அதனி ம்
நனிமிக ம்	பிற்பட்ட	பழங்காலத்தி ம்,	உண்ைம	நிகழ்ச்சியா ம்.	எண் தற் ம்
அப்பாற்பட்ட	அப்பழங்காலத்தில்,	மனிதன்,	ஏைனய	உயிரினங்கைளப்	ேபாலேவ,

க்க	 க்க,	நில	இயல்	 பா க க் க்	கட் ப்பட்ேட	வாழ்ந்தான்.	அவன்
வாழ்க்ைக,	ெப ம்பா ம்,	அவ ைடய	 ற் ச் ழல்	நிைலக க் 	உடன்பாடான
விைளவினதாகி,	அவ்வைகயில்,	இயற்ைகயின்	கட் ப்பா கைளக்	கடக்கக்
கற் க்	ெகாண் ,	 வப்	பனிப்பாைறகேளா 	ெவற்றிகரமாகப்	ேபாரிட ம்,



வான்ெவளியின்	ேமல்நிைலக க் ப்	பறப்பதன்	 லம்,	நிைலத் 	ஈர்ப்பாற்றல்
விதிகளின்	எல்ைலையக்	கடக்க ம்	ெசய் ம்	இன்ைறய	வாழ்க்ைகேயா 	உளம்
ெகாளத்தக்க	மா பட்ட	தன்ைமையக்	ெகாண்டதா ம்.	
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உலக	நிலப்பரப்பின்	மக்கள்	வாழத்தக்க	ப திகள்,	ஐந் 	வைகயாகப்	பிரிக்கப்ப ம்.
மனிதன்	 தன்	 தலில்	வாழத்	ெதாடங்கி,	ேவட்ைடயா 	உயிர்	வாழ்ந்த,	மரம்
ெச ,	ெசா கைளச்	சிறிய	அளவிேலேய	ெகாண்ட	சி 	மைலப்ப தி,	தண்ணீர்
க தி,	மரம்,	ெச ,	ெகா கள்,	அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாகி,	மனிதன்,
தன் தலில்,	வீர	ஒ க்கங்கைள ம்,	ெகாள்ைளய த் 	வா ம்

உள் ணர்ைவ ம்	வளர்த் க்	ெகாண்ட	மணல்ெசறிந்த	பாைல;	மனித
வாழ்க்ைகயில்	ஆனிைர	ேமய்க் ம்	 ட்டத்ைத,	 தன்	 தலில்	கண்ட
காட் ப்ப தி,	மனிதன்.	மீன்	பி க்க ம்,	பட களில்	கடல்ேமல்	ெசல்ல ம்,	உண ப்
ெபா ள்க க்காக,	மீைன ம்,	உப்ைப ம்	பண்ட	மாற்றம்	ெசய்ய ம்	கற் க்
ெகாண்ட	கடற்கைரப்	ப தி	;	உழ ம்	ெநச ம்	 தன் தலில்	ேதாற் விக்கப்பட்ட
ஆற் ப்பள்ளத்	தாக் 	எனப்	பழந்தமிழ்ப்	 லவர்களால்	ஐந் 	திைணகளாக	அ
பிரிக்கப்பட்ட ,	என்ப 	 தல்	அதிகாரத்தில்	 ன்ேப	 றிப்பிடப்பட்ட .	ஒ
நாகரீகத்திலி ந் 	மற்ெறா 	நாகரீகத்திற் ,	மனிதன்	ேமற்ெகாண்ட	பயணம்,
காலத்தின்	நீண்ட	ப வங்கைள	எ த் க்	ெகாண்ட .	ஒ 	நிலப்ப தி	யிலி ந்
பிறிெதா 	நிலப்ப திக் 	மனிதனின்	 	ெபயர்ச்சிேய	இதற் த்	தைலயாய
காரணம்.	ஆனால்	அ த் 	ேவ 	வைக	நாகரீகம்	தன்னில்	இடங்ெகாள் ம்
ேபா ,	ஒவ்ெவா 	நிலப்ப தி ம்,	தத்தமக் ரிய	நாகரீகத்ைத	விடாமல்
ேமற்ெகாண் ந்த .	அவ்வைகயில்,	மனித	நாகரீகத்தின்,	 தல்	நிைல
உ ப்ெபற்ற,	 றிஞ்சி	அல்ல 	மைலநாட் ல்,	மனிதன்,	பாதி	நாேடா
வாழ்க்ைகயாம்,	ேவடன்	வாழ்க்ைகைய	நடத்தி	வந்தான்.	காதல்	உற ,	ச தாய
மர களால்	த க்கப்படவில்ைல,	கண்ட ம்	ெகாண்ட	காதைலத்	ெதாடர்ந்
உடன க்	 டேல	அக்கால	வாழ்க்ைகச்	சட்டமாம்.	 ல ைறப்ப யான	வி ந் 	பின்
ெதாடர	மணந்த	இ வைரப்	ெபா மக்கள்	வரேவற் ம்	தி மண	விழா.	மிக ம்
பிற்பட்ட	காலத்தில்	எ ந்த .	ஆனால்,	மணவிழாவிற் 	 ந்திய	காலாகாலமாக
இ ந் 	வ ம்	வழக்கமாம்.	கள க்காதல்	ஒ க்கம்	மைலநாட் ப்
பழங் யினரிைடேய	இக்காலத் ம்	இடம்	ெபற் 	இ ப்ப ேபால்,	ைகவிடப்படாமல்
அவ்வாேற	கைட	பி க்கப்பட்ட .	மைலநாட் 	ஆடவ ம்	ெபண் ம்	 ைறந்த
ஆைடயில்	நிைற 	கண்டனர்.	மனிதைன	மைறக்க,	க த்திலி ந் 	ெதாங் ம்,
எண்ணற்ற	கிளிஞ்சல்	சர கள்	(பிற்காலத்தில்	அைரக்கச்ைச	அணியாம்	ேமகைல



ேதான் வதற் க்	காரணமாய்	அைமந்த)	மலர்களா ம்	இைலகளா ம்	ஆன
மாைலகள்,	இைவேய	ேபா மானைவயாயின.	 றிஞ்சிநாட் 	உட்ப தியில்	வா ம்
றவரிைடேய,	இந்த	ஆைட	ைகவிடப்படாமல்	இன் ம்	உள .	இக் றவர்

மைலகளிலி ந் 	இறங்கிக்	கீழ்	நா க க் 	வ ம்ேபா ,	உைட	வைகயில்
ேமற்ெகாள் ம்	ஒேர	மாற்றம்,	மலர்களா ம்	இைலகளா ம்	ஆன
அைரக்கச்ைசக் ப்	பதிலாகக்	கிழிந்த	 ணியின்	சி 	 ண்ைட	ேமற்ெகாள்வ
ஒன்ேற.	 றவரிைடேய	பாக்கள்	 தல்	 தலில்	எ ந்தேபா ,	பாவாணர்கள்
மைலநாட் த்	தைலவர்களின்,	 ணர்ச்சிக் 	 ந்திய	கள்ளக்காதைல,	அவர்கள்
தங்கள்	காதலியர்க் த்	தைழ	உைட	எனப்ப ம்	இைல	ஆைடகைள ம்,	அம்மைல
நாட் த்	தைலவர்கள்	ேவட்ைடயில்	ெகான்ற	 லிகளின்	பற்கைள ம்
ெகா ப்பைதேய	இயல்பாகப்	பா னர்.	இப்பற்கள்,	மாைலயாகக்	ேகாக்கப்பட்
க த்திலி ந் 	ெதாங்க	அணியப்பட் ,	 லிப்பல்	தாலி	என	அைழக்கப்ப ம்.
( லிப்பல்லால்	ெசய்யப்பட் ,	மணம்	ஆவதற் 	அறி றியாகக்	க த்திலி ந்
ெதாங் ம்,	இப் லிப்பல்	தாலி,	இளஞ்சி வர்களா ம்	அணியப்	பட்ட )
பிற்காலத்தில்	இதிலி ந்ேத	ெபான்தாலி	உ ப்ெபற்ற .	பிற்காலத்தில்	 ணர்ச்சிக்
ந்திய	கள க்காதல்,	 றிஞ்சித்	திைணப்பாடல்	கள்	என்ற	ஒ வைக

பாடல்க க் 	மட் ேம	க ப்ெபா 	ளாதல்	ேவண் ம்.	மைலநாட் 	மாவின்
மரவினங்கேளா ம்,	இைல	ஆைடகைளத்	த வேதா ம்,	காதல்	ேநாய்க் ,
அப்ெபண்ைணக்	ெகாண் விட்ட	மைலநாட் க்	கட ளாம்	 கைனேய	காரணம்
காட் 	,	ெவறியாடல்	 லம்,	அந்ேநாய்	தீர்த்தேலா ம்	மட் ேம	ெதாடர் ப த்தல்
ேவண் ம்	என்ப 	இலக்கியமாகிவிட்ட .	உண்ைமக்காதல்	ஒ க்கத்தின்	ஒேர
சீரான	ேபாக்கில்	அைமயாத	இந்நிகழ்ச்சிகெளல்லாம்,	 றிஞ்சித்திைணப்
பாக்களின்	க ப்ெபா ளாக	வைகப்ப த்தி	வ க்கப்பட்டன.	

அ ேபாலேவ,	கால்நைடகைளக்	காத்தற்	ெபா ட் 	ஆயன்	பிரிந் 	ெசல்வ
ேபால ம்	சி 	பிரி களால்	ேந ம்	க ந் ய ம்,	இ வ ம்	பின்னர்	இைணந்த
வழிப்	பிறக் ம்	ெப மகிழ்ச்சி ம்	(காட்ேடா ம்	கா 	சார்ந்த	நிலத்ேதா ம்
ெதாடர் ைடயதான	 ல்ைலத்	திைணப்	பாடல்களின்	க ப்ெபா ள்களாக)	
ெசய்யப்பட்டன.	 ல்ைலத்	திைணப்பாக்கள்,	தம் ைடய	கற்பைனகைள,
அம்ேமய்ப்	 லத் 	இயற்ைகப்	ெபா ள்கள்	பழக்கவழக்கங்களி ந்ேத	ெபற் க்
ெகாண்டன.	

ெநய்தல்	திைணப்பாடல்கள்,	மீன்பி 	ெப ந்ெதாழில்	இன்றியைமயாததாக
ஆக்கிவிட்ட	ெந ம்	பிரி ,	உலர்ந்த	மீனாம்	க வாட் 	நாற்றத்ைத	இைடவிடா
ெவளிப்ப த் ம்,	க ைம	நிறம்	மின் ம்	ேமனி	அழகியாள்	பால்	அன் காட்டல்
ஆகியவற்ைறப்	பாடற்	ெபா ளாக் கின்றன.	வறண்ட	பாைலத்திைணப்பாடல்கள்,
ெப மணல்	பரந் ,	இைடயீ ன்றி	நீண்ட,	வறண்ட	நிலப்பரப்பில்	வாழ்ேவாரின்,
ெகாள்ைளய த் ண் ம்	வாழ்க்ைகயின்	இைட	நிகழ்வாம்	ெந ம்	பிரிவின்



ெதாடர்பாகப்	பிறந்தன.	ஆகேவ,	ெந ம்	பிரி 	த ம்	க ந் யர்	பாைலபாக்களின்
க ப்ெபா ள்	ஆயின.	

தமிழ்க்	கவிைத	உலகின்	ஆட்சி	எல்ைலக் ள்	அவல	நிகழ்ச்சி	எனப்ப வன,	தைட
ெசய்யப்பட்ட	ஒன் .	ஆகேவ,	பழந்தமிழர்	மனப்ேபாக் 	தாங்கிக்	ெகாள்ளக் ய
ன்பியல்	பாக்களின்	மிக	ெந ங்கிய	அ 	நிைல	இவ்வளேவ.	

வாக,	 ைறயான	தி மணம்,	அத்தி மண	உறைவத்	ெதாடர்ந்த	அன்
வாழ்க்ைகயாம்	கற் 	ெநறி,	அதன்	பாைதயில்	 ள்	உ த் ம்,	பரத்ைதயர்
ஒ க்கத்தால்,	மைனவாழ்க்ைகயின்	சீர்ேக ,	அதன்	விைளவாம்	,
மணங்ெகாண்ட	காதலரிைடேய	ஊடல்,	அவ் டைலத்	ெதாடர்ந் 	வ ம்	மகிழ்ச்சி
த டல்	ஆகியைவ,	ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் ப்	பாடல்களாம்.
ம தத்திைணப்பாக்களின்	க ப்ெபா ள்களாம்.	நீர்	நிைறந்த	ெநல்வயல்களில்
சிலமாதக்	க ன	உைழப்ைப	அ த் ,	ெநற்கதிர்	 ற் ம்	ப வத்தி ம்,
ெநல்மணிகள்	களஞ்சியத்தில்	ேசர்க்கப்பட் ,	அ த்த	ஆண் 	உழவிற் ப்
பக் வப்பட் க்	கிடக் மா 	நிலம்,	ஓய் க் 	விடப்பட்ட	பின்ன ம்,	இயல்பாகேவ
திணிக்கப்பட்ட	ஓய் 	ெதாடர்ந் 	கிைடக் ம்	உழ த்	ெதாழில்	நைடெப ம்
நிலப்ப தியில்,	நாகரீகத்தின்	ெம ேகற்ற	மலர்ந் 	வளர்ந்தைத	உணர்ந்
ெகாள்வ 	எளி .	இவ்ேவாய் ப்	ப வத்தில்,	காதலர்களின்	ஊட ம்,
இன்பலீைலக ேம,	கிைடக்கக் ய	இன்பப்ெபா 	ேபாக் களா ம்.	
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காதல்	அல்லாமல்,	பாக்களின்	மற்ெறா 	க ப்ெபா ள்	ேபார்.	 றிஞ்சி	நிலத்தில்,
ேபார்,	ெவட்சி	எனப்ப ம்	ஆனிைர	கவர்தலில்	அடங்கியி ந்த .	ஆனிைர
கவரப்பைடெய த் ச்	ெசல்வார்ெவட்சி	மலர்களால்	ஆன	மாைல	அணிந்
ெகாள்வர்	ஆதலின்,	அப்ேபார்,	ெவட்சி	என	அைழக்கப்பட்ட .	கவர்ந்
ெசன்றாரிடமி ந் 	ஆனிைரகைள	மீட் க்ேகாடல்,	அ 	ேபா ம்	ஒ
காரணத்தால்,	கரந்ைத	எனப்	ெபயரிடப்பட்ட ,	அ த் 	இ ந்த	காட் 	நிலம்.
தற்காப் ப்	ேபார்	நிைலயில்,	இயற்ைக	 தல்தரமாக	அைமந் 	அதனால்
காவற்கா 	என	அைழக்கப்பட்ட .	வஞ்சி	மாைல	அணிந்த	பைடத்	தைலவர்கள்,
காட் 	நிலத் ள்	பைடெய த் ச்	ெசன்றனர்;	இ 	வஞ்சித்திைண	என
அைழக்கப்பட்ட .	அரசர்கள்,	தங்கள்	தைலநகர்கைள,	ஆற் ப்பள்ளத்தாக் ப்
ப திகளில்	அதாவ 	ம தத்தில்	நி விய	ேபா ,	தங்கள்	காப்பிற்காகக்
ேகாட்ைடகைளக்	கட் னார்கள்;	 ற் ைக ம்,	அ 	ெதாடர்பான	ெசயல்க ம்
ேபார் ைறகளில்	ஓர்	அங்கமாகி	விட்டன.	இந்நடவ க்ைககளின்	ேபா ,
உழிைஞக்ெகா 	அணிந் 	ெகாள்ளப்பட்ட .	அதனால்	அந்நடவ க்ைககைள
விளக் ம்	பாடல்கள்	உழிைஞ	என்ற	இனத்தின்	கீழ்	வந்தன.	ேபார்த்



தந்திரங்கைளப்	ேபராண்ைமகைள	ேமற்ெகாள்ள	ேநரி ம்.	எதிர்	எதிர்	நின்
ெசய் ம்	ேபார்கள்,	மரங்கள்	ெசறிந்த	காட் 	நிலங்க க் ம்,	விைள
நிலங்க க் ம்	ெவ 	ெதாைலவிலான,	திறந்த	ேபார்க்	களத்திேலேய
இய மாதலின்,	ெநய்தல்	என	அைழக்கப்ப ம்	கடற்கைரக் 	அணித்தாக	உள்ள
அகன்ற	சம	நிலங்கேளா 	ெதாடர் ைடயதாகி,	இந்நிகழ்ச்சிகளில்,	 ம்ைப
மாைலகள்	அணிந் 	ெகாள்ளப்பட்டைமயால்,	 ம்ைப	என	அைழக்கப்பட்டன.
இ தியாகப்	பாைல	நிலத்ேதா 	ெதாடர் ைடய	காதலர்களின்	பிரிேவா
ஒத்தி ப்ப ,	பாவாணர்கள்,	வாைக	மலர்	மாைல	அணிந் 	ெகாண் ,	ேபாரின்
அவலம்	ேபார்களிலி ந் 	விைள ம்	நாட்டழி கைளப்	பா ேவ 	ேபாலேவ,
ெவற்றிகைள ம்	பா ம்,	வாைக	ஆ ம்.	
பல்ேவ 	வைகப்பட்ட	இத்திைணப்	பாடல்கெளல்லாம்	மலர்களால்	ெபயர்
ட்டப்பட் ள்ளன	என்ப 	ஈண் க்	 றிப்பிடல்	ேவண் ம்.	ஒவ்ெவா 	மல ம்

ஒவ்ெவா 	நிலத்தின்	தனிச்	சிறப்பியல் 	வாய்ந்த	விைளெபா ளாம்.
இம்மலர்களால்	ஆன	மாைலகள்,	காதல்	 ைறயின்	அல்ல 	ேபார்த்	 ைறயின்,
விளக்கப்ப ம்	 றிப்பிட்ட	ஒ 	நிகழ்ச்சியின்	சின்னமாக	அணிந்
ெகாள்ளப்பட்டன.	மலர்கள்	ேபார்க்கள	நிகழ்ச்சியின்	ேபா ,	ேபார்	வீரர்கைள	இனம்
பிரித் 	உணர்த் ம்	சீரணிகளாக	அைமந்தன.	பழந்தமிழர்கள்,	மலர்களில்
ேபரின்பம்	கண்டனர்;	தங்கைளத்	தங்கள்	ெதாழிற்	க விகைள,	ஏைனய
உடைமகைளத்	தங்கள்	வீ கைளப்	பந்தல்கைள,	நன்மிகப்	பழங்காலம்	ெதாட்ேட,
இைலகளா ம்,	மலர்களா ம்	அழ 	ெசய்தனர்.	

ெகா கள்,	இைலகள்,	மலர்கள்,	விலங் கள்	ேபா ம்	வ வங்கைளச்
ெச க் வதன்	 லம்,	தங்க ைடய	ெதாழிற்க விகள்	வீ கள்,	தட் ட் ப்
ெபா ள்கள்,	பாத்திரங்கள்	ஆகியவற்ைற	அழ 	ெசய்ததற் ம்,	இயற்ைகப்
ெபா ள்கள்	மீ 	ெகாண்ட	அேத	காதல்	தான்	காரணமாம்.	இன்ைறய
நாட்களில்தான்,	தமிழர்	வீ களில்,	அழகிழந்த	அணிநலன்	இழந்த,	விைசப்
ெபாறிகள்	வைனந் 	 விக் ம்	பண்டங்கள்,	அணி	அழ மிக்க	பண்ைடய
பண்டங்க க் 	மாற்றாக	இடம்	ெபற்றன.	இன்ைறய	நவநாகரீக	வாழ்க்ைகைய
ேமற்ெகாண் 	விட்ேடார்	உள்ளங்களிலி ந் ,	கவின்	கைல	 ணர்ைவத்	 ைடத்
அழித் 	வி கின்றன.	தங்கள்	பாடல்களில்	ேபாலேவ,	தங்கள்	வாழ்க்ைகயி ம்,
தங்கள்	எண்ணங்கைள,	அைடயாள	வ வில்	ெவளிப்பட	உணர்த்	 ம்,	மலர்களின்
ெமாழி	ஒன்ைறத்	தமிழர்	வளர்த்தனர்.	
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பாக்களின்	இைவேபா ம்	பல்ேவ 	மர கெளல்லாம்,	ெதால்காப்பியம்
ெபா ளதிகாரத்தில்	விளக்கியவாேற,	(இனி	-	ெவளிவரவி க் ம்,	பண்ைடத்



தமிழர்கள்	(Ancient	Tamils	)	என்ற	என்	 லில்	 ைமயாக	ஆராயப்பட் ள்ளன.
ஆகேவ	அவ்விலக்கண	 லில்	விளக்கிக்	 றப்பட் க் ம்	இலக்கிய	,	மர கள்,
கீேழ	 றிப்பிட் க் ம்	கால	கட்ட	வரிைச	யில்தான்	வளர்ந்தி க்க	ேவண் ம்
என்பைதச்	 ட் க்	காட் வ 	ஒன்ைறேய	ஈண் க்	க த்தில்	ெகாண் ள்ேளன்.	

1.	மனித	நாகரீகத்தின்	ஐந் 	ப நிைலக ம்,	இயற்ைக	நிலப்ப திகள்	ஐந்தி ம்
உ ப்ெபற் 	ெமல்ல	ெமல்ல	வளர்ந்த	காலகட்டம்.	(இ 	ஆயிரம்	ஆயிரம்
ஆண் களாக	எண்ணப்பட	ேவண் ய	மிக	நீண்ட	கால	கட்டமாதல்	ேவண் ம்.)	

2.	பாவாணர்கள்,	ஒவ்ெவா 	நிலப்ப தியி ம்,	பாடத்	ெதாடங்கி
அந்நிலப்ப தியில்	மக்கள்	வாழ்க்ைக	நிைலகள்	அந்நிலங்களின்	மாவைட,
மரவைடகள்,	 ற் க் ழ க் 	எதிர்	ஏற் 	வளர்ந்த	பழக்க	வழக்கங்கள்
ஆகியவற்ைறத்	தங்கள்	பாக்களில்	தங்கைள	அறியாேத	எதிர்	ஒலிக் ம்
காலகட்டம்.	
3.	ஒ 	பாட் ,	ஐவைக	நிலப்ப தியில்	எந்நிலப்ப தியில்	பாடப்பட் ந்தா ம்,	அ
றிப்பிட்ட	ஒ 	ஒ க்கம்	பற்றிக்	 வதாயின்,	அைத	அந்நிகழ்ச்சிக் 	உரிய

திைணக்ேக	உரியதாக	ஆக்கச்	ெசய் ம்,	மாற் தற்கியலா	இலக்கிய	மர களாகப்
பாவணர்களின்	பாடற்பணிகள்	உ திப்ப த்தப்பட்ட	காலகட்டம்.	இயற்ைக
நிலப்பிரி ,	மற் ம்	அந்நிலத் 	நிகழ்ச்சிகைளக்	 ம்,	ஒ வைகப்	பாடல்	என்ற
இ ெபா ள்கைள	ஒ 	நிைலயில்	இயல்பாகக்	 றித்த,	திைண	என்ற	அச்ெசால்,
இப்ேபா ,	இலக்கிய	மரபாக,	ஐந் 	இயற்ைக	நிலப்பிரி களில்,	ஒ 	-
நிலப்பிரிேவா 	ெதாடர் 	ப த்தப்பட் ள்ள .	

இம்	மர கெளல்லாம்	ெதால்காப்பியனார்	இயற்றிய	தமிழ்	இலக்கணமாம்.
ெதால்காப்பியம்	ெபா ளதிகாரத்தில்	விளக்கப்பட் ள்ளன.	ெப ம்பா ம்,	கி.பி.
தல்	அல்ல 	இரண்டாம்	 ற்றாண் ற் ப்	பிற்படாத	காலத்தில	இயற்றப்பட் ,

இன் வைர	அழியாமல்	இ க் ம்	மிகப்	பைழய	தமிழ்	 லாம்	இந் ல்,	ெசய் ள்
இலக்கணம்	பற்றிய,	இப்ேபா 	ஒன் டக்	கிைடக்காத,	பைழய	விதி ைறகள்
பலவற்ைறச்	 ட் கிற .	அவ்விலக்கணம்	ேதான் வதற் 	அ ப்பைடயாய்
அைமந்த,	ெப ம்ப தி	அல்ல 	 வ ம்	அழிந் ேபான	தமிழ்ச்	ெசய் ள்
இலக்கியப்	ெப ந்ெதா தி	பண் 	இ ந்தைத	ஊகிக்கச்	ெசய்கிற .	

காதல்,	ேபார்	ஆகிய	ெநறிகளில்	நிக ம்,	பாடல்	 ைனவதற் 	உரிய
க ப்ெபா ள்களா ம்,	 ற் க்கணக்	கான	நிகழ்ச்சிகைளத்	ெதால்காப்பியனார்
விளக்கி ள்ளார்.	
இலக்கண	ஆசிரியன்,	காதல்,	ேபார்	பற்றிய	ஒ க்கங்களில்,	நைடெபறக் ய
பல்ேவ 	நிகழ்ச்சிகள்	 றித் 	 ன்னதாகேவ	ஆராய்ந் 	வைகப்ப த்தி
இலக்கணம்	-	வ த்தான்.	அதன்பின்,	பாவாணர்கள்,	அவ்விலக்கண	ஆசிரியன்
ஆராய்ந் 	வைகப்ப த்திய	நிகழ்ச்சிகள்	ஒவ்ெவான் 	 றித் ம்	பாக்கைளப்



ைனந்தனர்	எனில்,	எள்ளி	நைகயாட் ற் ரிய .	ஆகேவ,	இந்நிகழ்ச்சிகளில்
ஒவ்ெவா 	நிகழ்ச்சி	 றித் ம்,	தம்	காலத்திற் ம்	 ன்	வாழ்ந்த	பாவாணர்களால்
பாடப்ெபற்ற	ஒ 	சில	பாக்கைளயாவ ,	ெதால்காப்பியனார்,	தம்	உள்ளத்தில்
ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	
அழிந் படாமல்	இப்ேபா 	கிைடக் ம்	பழம்பாக்கள்	அைனத் ேம,	ெதால்காப்பியர்
வாழ்ந்த	காலத்திற் ப்	பிற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தனேவ.	ெதால்காப்பிய
உைரயாசிரியர்கள்,	ெதால்காப்பிய	விதிகள்	பலவற்றிற்கான	எ த் க்காட் கைளப்,
பிற்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	இப்பாக்களில்	காணல்	அரி 	என்பைத	உணர்கின்றனர்.
சில	இடங்களில்,	அவர்கள்	காட் ம்	ெபா ள்	விளக்க	ேமற்ேகாள்கள்
ெபா த்தமற்றைவ	ஆகின்றன;	பல	ேநரங்களில்,	ெதால்	காப்பிய	விதிக க்கான
ேமற்ேகாள்கைளக்	கண் ெகாள் 	மா 	ப ப்பவர்க்ேக	விட் 	வி கின்றனர்.
றிய	இவ்ெவல்லாவற்றி மி ந் 	ெதால்காப்பியர்	காலத்திற் 	 ன்னர்,	மிகப்

பரந்த	தமிழ்	இலக்கியம்	இயற்றப்பட்ட 	என்ப 	ெதளிவாகிற .	இவ்விலக்கியம்
வளர்ந்த	காலம்,	ஐந் 	ஆண் கள்	என்ப ,	 ட்டல்,	 ைறத்தல்	இல்லா,	ஓர்
அளவான	மதிப்பீடாம்.	

இவ்விலக்கியம்,	அத ைடய,	அழிக்கலாகா,	உரம்	வாய்ந்ததாக	ஆக்கப்பட் விட்ட
பாவின	மர கேளா 	இைணந் 	ேதான் வதற் 	 ன்னர்,	இந்த	மர கெளல்லாம்,
ெவ ம்	மர களாக	இல்லாமல்,	உண்ைம	நிகழச்சிகளாக	இ ந்த .
உதாரணத்திற் ப்	 லவன்,	காதல்	பிறப்பைத,	மைலநாட் க் 	உரியதாக,	பா
மர க்காகக்	கற்பித் க்	 றாமல்,	தன் ைடய	பாக்களில்	ஐந் 	இயற்ைக
நிலக் களின்	உண்ைம	வாழ்க்ைக	நிலகைள,	உள்ள 	உள்ளவாேற	எதிெராலித்த
ேவ 	ஒ 	இலக்கியம்	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்,	அந்த	மிகத்	ெதாைலநாட்களில்,
காதலர்களின்	தற்காலப்பிரி ,	 ல்ைல,	ெநய்தல்,	ம தம்,	பாைல	ஆகிய
நிலங்க க் 	உரியதாக	மர க்காக	ஏற்றிப்	பாடாமல்,	அந்நிலங்களில்	வாழ்ந்
அந்நிலங்கைளப்	பா ய	 லவன்,	அந்நிலம்	ஒவ்ெவான்றி ம்,	தான்	கண்ெணதிரில்
கண்ட,	காதலர்கள்	பிரிவால்	ேந ம்	க த் ைரைய	விளக்கிக்	 றினான்,
ெதால்காப்பியனார்,	தம் ைடய	இலக்கண	 க் 	ஆதாரமாய்க்	ெகாண்ட
மர வழிப்பாடல்க க் 	 ற்பட்டதான	,	இயற்ைகப்	பாடல்கள்	என	அைழக்கப்ப ம்
பாடல்களின்	வளர்ச்சிப்	ப வத்திற் ,	ஐந் 	ஆண் கைள	வ ப்ப ,
மிைகப்ப த்தப்பட்ட	மதிப்பீ களாகா.	இவ்வைகயில்	தமிழ்	இலக்கியத்
ேதாற்றத்தின்	பிற்பட்ட	கால	கி. .	இரண்டாவ 	ஆயிரத்தாண் ல்	தமிழர்	நாகரீகம்
43	எல்ைலயாக,	ஏறத்தாழ	கி. .	1000ஐ	அைடகிேறாம்.	இவ்வைகப்	பாக்களின்
வளர்ச்சிக் 	வழி	ெசய் ,	அப்பாக்களில்	எதிர்	ஒளி	காட் ம்	நாகரீகம்	வளர்ச்சி
ெப வதற் ம்	பல	 	ஆண் கைள	எ த் க்	.	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.
ஆகேவ,	தமிழர்களின்	பழம்ெப ம்	நாகரீகத்ைத,	அவர்கள்,	கிறித் க் ச்	சில
ஆயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்னேர	அைடந்தி க்க	ேவண் ம்	என	காள்ளலாம்.	
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பாவாணர்கள்,	பண்ைடக்காலம்	ெதாட்ேட,	பரிசில்	ெப ம்	ேநாக்ேகா தான்
பா னார்கள்.	ஆகேவ,	அவர்க ைடய	பாட் ைடத்	தைலவர்கெளல்லாம்,	பழங்
இனத்	தைலவர்கேள.	ேபார்	இத்தைலவர்களால்	கட்டாயமாக	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .
ஒ 	சில	நிகழ்ச்சி	களின்ேபா 	மட் ேம,	ஆற்றல்மி 	அ ஞ்ெசயல்	ஆற் ம்
வாய்ப் ,	ெபா மக்க க் 	வாய்க் ம்.	ஆனால்,	ேபாரில்	ஆற் ம்
அ ஞ்ெசயல்க க்கான	ெப ைமெயல்லாம்,	ெபா வாகப்	ேபார்ப்பைடத்
தைலவர்கைளேய	ெசன் 	ேச ம்.	ஏைழயின்	காதைலப்	பா னால்	பரி 	கிட்டா .
ஆகேவ	காதற்	பாக்களின்	பாட் ைடத்	தைலவர்க ம்	அரசர்கேள.
அவ்வைகப்பாட் ைடத்	தைலவர்க ம்	அவர்	வழிவந்தவர்	க ம்,	அவர்கள்	வா ம்
நிலத்ேதா 	ெதாடர் ைடய	ெசால்லால்	ெபயரிடப்பட்டனர்.	"திைணக க் ரிய
பழங் த்	தைலவர்களின்	ெபயர்கள்,	ெபயர்	அதாவ 	:	பண் ,	விைன,	அதாவ
ெசயல்	ஆகிய	இரண்ைட	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	வ வனவாம்,	என் ம்,
ஆயர்,	ேவட் வர்	என்ற,	திைணவாழ்	மக்க க் ரிய	ெபயர்கள்,	அத்திைணவாழ்
மக்களின்	தைலவர்க க் ம்	ெபா ந் ம்"	என் ம்	ஏைனய	நிலங்களில்	வா ம்
மக்கைளக்	 றிக்க	வ ம்	திைணப்	ெபயர்கைள	ஆராய்ந் 	காணின்,	அைவ ம்
இைவ	ேபான்றனேவ.	அைவ,	அத்திைண	மக்களின்	தைலவர்க் ம்	ெபா ந் ம்
என்ெறல்லாம்	 கிறார்	ெதால்காப்பியனார்.	

“ெபய ம்	விைன ம்	என் 	ஆயி 	வைகய	
திைணெதா ம்	மரீஇய	திைணநிலப்	ெபயேர”
“ஆயர்	ேவட் வர்	ஆ உத்	திைணப்	ெபயர்	

ஆவயின்	வ உம்	கிழவ ம்	உளேர”
“ஏேனார்	ம ங்கி ம்	எண் ங்	காைல	
ஆனா	வைகய	திைணநிலப்	ெபயேர”

(ெதால்.	அகத்திைண	இயல்	-	20,21,22)	
பழங் 	மக்களின்	இனப்ெபயர்களாக	இ ந்த	அப்ெபயர்கெளல்லாம்,	இப்ேபா ,
சாதிப்	ெபயர்களாகி	விட்டன,	உ-ம்.	 றவர்,	பரதவர்,	இைடயர்,	ெவள்ளாளர்.
றிப்பிட்ட	ஒ 	நிலப்ப தியிேலேய	வாழ்ந் ,	அப்பழங் யினரிைடேய	இயற்ைகச்
ழல்,	விதித் விட்ட	ெதாழில்க க்ேக	உரிய	பழக்க	வழக்கங்கைள	ேமற்

ெகாண்டவரிைடேய,	தங்கள்	தங்கள்	இனத்தவர்க் ள்ளாகேவ	தி மண	உற
ெகாள் ம்	 ைற,	இடம்	ெபற் 	வி வ 	இயல்ேப.	இவ்வைகயான
உற க்கட் ப்பாடல்லாமல்,	பழங் 	மக்களின்	பழக்க	வழக்கங்கள்	பால்,	இவ்வினப்



ெபண் ர்	காட் ம்	பற் ேம,	பழங் 	இனம்	பிற்காலத்ேத	சாதியாக	மாறியதற் க்
காரணமாம்.	பழங் 	இனத்தவர்	தைலவன்	அல்ல 	அரசனின்	ெசல்வாக் ம்,
பழங் யினர்	பழக்க	வழக்கங்கைள	அழியா	நிைலேப ைடயதாக	ஆக்கத்
ைண	நின்ற .	ஆட்சி ைற	அறி ,	வளர்ந்தி ந்த ,	அல்ல 	 ல்வழியிேலா,

நைட ைற	யிேலா,	ஒ வைக	ஆட்சி ைற	பின்பற்றப்பட்ட 	என்பைத	உணர்த்த,
பண்ைடத்	தமிழ்ப்பாக்களிேலா,	ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரத்திேலா	எ ம்
இல்ைலயாகேவ,	பழங் த்	தைலவனின்	அர ரிைம,	நாகரீக	வளர்ச்சி	ெபறாக்
காட் த்தன்	இயல்பினதா ம்.	
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பல்ேவ 	நிலங்க க் ம்	உரிய	ெதய்வங்கள்	அந்நிலங்க க் 	உரிய
க ப்ெபா ள்களில்,	 தல்வனவாகக்	 றப்ப கின்றன.	திறனாய் க்காக,	அைவ,
உடன யாக	எ த் க்	ெகாள்ளப்ப ம்.	அைவ	தவிர்த்த	ஏைனய	க ப்ெபா ள்கள்,
அந்நிலம்	ஒவ்ெவான்றிற் ம்,	அந்நிலம்	பற்றிய	பாக்க க் ம்	உரியனவாய்,	உண ப்
ெபா ள்கள்,	மாவினங்கள்,	மரவினங்கள்,	பறைவகள்,	பைறகள்,	ெதாழில்கள்,
யாழ்கள்	 தலியனவாம்.	
ெதய்வம்,	உணாேவ,	மா,மரம், ள்,	பைற,	
ெசய்தி,	யாழின்	ப திெயா 	ெதாைகஇ	

அவ்வைக	பிற ம்	க ெவன	ெமாழிப.	
-	ெதால்காப்பியம்	-	ெபா ளதிகாரம்	-	18.	
அக்க ப்ெபா ள்கைள	வரிைசப்ப த்திக்	காண்ப ,	பழந்தமிழ்ப் லவர்கள்,
எத் ைண	 ண்ணிய	ேநாக்கர்கள்,	இயற்ைகேயா 	உண்ைமயான	உற
ெகாண் ப்பதில்	எத் ைண	ஆர்வ ைடயவர்கள்	என்பைதக்	காட் கிற .
ல்ைலக் 	உரிய	உண ,	வர ம்,	சாைம ம்	அவைர ம்	மாவினம்:	மா ம்,
ய ம்,	மரம்	:	ெகான்ைற ம்,	 ந் ம்.	பறைவ	;	காட் க்	ேகாழி ம்,

ெகளதாரி ம்.	ெதாழில்	:	நிைர	ேமயத்த ம்,	வர ,	சாைம	திரட்ட ம்.
ெபா ேபாக் 	:	ஏ த வல்.	மலர்;	இந்நிலத் க் த்	தனிப்ெபயர்	தந்த
ல்ைல ம்,	பிட ம்,	தள ம்	ேதான்றி ம்,	நீர்:	காட்டா .	

றிஞ்சிக் ப்	ெபா ந் ம்	உண :	ஐவனம்	எனப்ப ம்	மைல	ெநல் ம்,	 ங்கில்
அரிசி ம்,	திைன ம்	.	மாவினம்	:	 லி ம்,	யாைன ம்,	கர ம்,	காட் ப்பன்றி ம்.
மரம்:	அகி ம்,	ஆர ம்	ேதக் ம்,	திமி ம்,	ேவங்ைக ம்.	பறைவ	:	கிளி ம்
மயி ம்,	ெதாழில்	:	ேதன்	அழித்த ம்,	திைன	விைளத்த ம்,	கிளிக த ம்,
ேவட்ைடயாட ம்.	மலர்கள்:	 றிஞ்சி ம்,	காந்த ம்,	 ைனக்	 வைள ம்.	நீர்:



அ வி	நீ ம்	 ைன	நீ ம்.	ம தத் க் ரிய	உண :	ெசந்ெநல் ம்,
ெவண்ெணல் ம்.	மாவினம்:	எ ைம ம்	நீர்	நா ம்.	மரம்:	ம த ம்,	காஞ்சி ம்,
வஞ்சிக்	ெகா ம்.	பறைவ:	தாரா ம்	நீர்க்ேகாழி ம்,	அன்ன ம்,	அல்லிைசப்
ள் ம்.	ெதாழில்	:	ந த ம்,	கைளகட்ட ம்,	அரித ம்	கடாவி த ம்.	மலர்	:
தாமைர ம்	க நீ ம்.	நீர்:	ஆற் 	நீ ம்,	கிணற் 	நீ ம்,	 ளத் 	நீ ம்.	
ெநய்தல்	திைணக் ரிய	உண 	உப் ,	மீன்	விற் ப்	ெபற்ற	பண்டங்கள்.	மாவினம்:
உப் 	 ட்ைட	 மக் ம்	ெபாதிமா ..	மரம்	:	 ன்ைன ம்	ஞரழ ம்,	கண்ட ம்.
பறைவ	:	கடற்காக்ைக.	ெதாழில்	:	மீன்	பி த்த ம்,	உப் 	விைளத்த ம்,	அவற்ைற
விற்ற ம்.	மலர்:	ைகைத ம்,	ெநய்த ம்.	நீர்:	மணற்கிண ம்,	உவர்க் ழி ம்.	

பாைலக் ப்	ெபா ந் ம்	உண 	:	ஆலைனத் ம்,	 ைறயா ம்	ெகாண்ட
ெபா ள்கள்	மாவினம்:	வ விழந்த	யாைன ம்,	 லி ம்,	ெசந்நா ம்.	மரம்:	வற்றிய
இ ப்ைப	,	ஓைம,	உழிைஞ,	ெஞைம,	பாைல	கள்ளி	தாைழ	 தலியன.	பறைவ	:
க ம்,	ப ந் ம்,	 றா ம்.	ெதாழில்	:	ஆறைலத்த ம்,	 ைறேகாட ம்.	மலர்கள்:
மரா,	 ரா,	பாதிரி	ஆகியைவ	நீர்:	அ நீர்க் வ ம்	 ைன ம்.	இப்ெபா ள்	க ம்,
ெதாழில்க ம்,	அவ்வவற்றின்	திைணக க் ரிய	பாக்களில்	இடம்
ெபற்றி ப்பதற்கான	எ த் க்காட் கள்,	அ த் வ ம்	பல	அதிகாரங்களில்,
ேமற்ேகாள்களாகக்	ெகா க்கப்ப ம்	ெசய் ட்களில்	காணலாம்.	
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மனிதன்,	ெதாழிற்க விகைள ம்,	உண 	சைமக் ம்,	ஆைட	ெநய் ம்,	ெசால்
வழங் ம்	உயிரினம்	மட் மல்லன்,	சமய	உணர் 	வாய்ந்த	உயிரின ம்	ஆவான்.
உயிரினங்கள்	அைனத்தி ம்,	மனிதன்	ஒ வன்தான்,	தன்ைன	அச் த் ம்
உண்ைமயான	அல்ல 	கற்பைனயான	இன்னல்கைளத்	தீர்த் த்	தான்	நீண்ட
காலமாக,	ஆர்வத்ேதா 	அவரவி	நிற் ம்	ெப ம்	ெபா ைளக்	ெகா த்த மா
எல்லா	வற் க் ம்	ேமலான	இைறவன்	 ைணைய	வழிபாட் ன்	 லம்	ேவண் ம்
அல்ல 	வற் த் ம்	 ைறையக்	கண்டவன்.	இச்சமய	வழி ைறகெளல்லாம்
சமயச்	சார் ைடய	மாயமந்திர	வழிபா கள்,	சமயங்க க்கிைடேய,	உயர் 	தாழ்
கற்பித் 	ேவற் ைம	காணல்,	பாராட் ம்,	காணிக்ைக	வழங்க மாகிய	 ைறகள்
ஆகியவற்ைற	உள்ளடக்கியதா ம்.	மனிதன்,	கட்டைளக க் ,	இயற்ைகயின்
ஆற்றல்க க் ப்	பணி மா 	வற் த் ம்	வழி ைறயாம்	மாயாஜால	அநாகரீக
காட் ைற	பிற்பட்ட	நாகரீக	நிைலையச்	சார்ந்ததாம்.	இச்சமயச்	சடங் 	 ைற
என்ப ,	சமயச்	சார்பான	வி ந் 	(இ ,	உண்ணா	ேநான்ைபத்	ெதாடர்த ம்

ம்)	சமயச்சார்பான	பாடல்	 ட்டாக ம்	தனித் ம்	சமயச்	சார்பான	ஆடல்கைள
உள்ளடக்கியதாம்.	பிற்காலத்தில்,	வி ந் ,	பாடல்,	ஆடல்,	நாடகம்	ஆகியைவ,
சமய,	ெநறியிலி ந் 	பறிக்கப்பட் ,	உடன 	இன்ப	 கர் க்காக	ேமற்	ெகாள் ம்
ெசயல்களாக	ஆக்கப்பட் விட்டன.	ஆனால்,	இவ்ேவ பா ,	நிைலேப ெகாள்ள,



நீண்ட	காலத்ைத	எ த் க்	ெகாண்ட .	

மனித	வாழ்க்ைக	வளர்ச்சியின்	ெதாடக்க	காலத்திலி ந்ேத,	அவன்,	சில	கட ள்
அல்ல 	கட ள்கைள	வணங்கி	வந்தான்	.	என்பதில்	ஐயம்	இல்ைல.	

அப்பழங்காலத்தில்	 ப்ெபயர்களில்	அக் க க் 	"	உரிய	அைடயாளச்
சின்னங்கைளக்	காணவல்ல,	இ ளில்,	வன்னியர்	ேபா ம்,	பல்ேவ 	 க்களாக
மக்கள்	பிரிக்கப்	பட்டனர்.	சமஸ்கி த	இலக்கியத்தில்	வானரர்,	( ரங் ப்	பழங் )
கஜர்	(ெவள்ளாட் ப்	பழங் )	க டர்	(க டப்பழங் )	மட்சர்	(மீன்	பழங் )
வி ஷ்ணர்	(ெசம்மறியாட் ப்	பழங் 	நாகர்	(பாம் ப்	பழங் 	)	என்ற	அைடயாளச்
சின்னக்	 ெபயர்கைளக்	காண்கிேறாம்.	இவர்களில்	நாகர்கள்,	வரலாற் க்
காலத்தில்,	வடகிழக் ,	வடேமற் ,	மத்திய,	ெதன்னிந்திய	மாநிலங்களில்	வாழக்
காண்கிேறாம்.	ஆதலின்,	அவர்கள்,	பரவலாக	வாழ்ந்தவர்	களாகத்	ெதரிகிற .
நாகவழிபாட் 	 ைற	ெப ம்பா ம்,	மைலநாட் க்	 ைகவாழ்	மக்களிைடேய
ேதான்றியதா ம்.	 லமர 	காட் ம்	அைடயாளச்	சின்னக்	கட ள்கேள!	அல்லாமல்,
மரங்கள்,	ஆ கள்,	மைலகளில்	வா ம்	கட ள்,	காவல்	ெதய்வங்கள்,	கிராம
ேதவைதகள்,	எல்ைலயம்மன்கள்,	 யர்	த ம்	ேபய்கள்,	எண்ணற்ற	ஆவிகள்,
பல்ேவ 	சி 	ெதய்வங்கைள ம்	மக்கள்	வழிபட்டனர்.	இந்தப்	பைழய	கட ள்
வழிபாட் 	 ைறகளில்,	ெப ம்பாலானைவ,	மக்களில்,	ச தாய	நிைலயில்
தாழ்ந்தி ப்பவர்களிைடேய,	தங்க ைடய	நாகரிகமற்ற	காட் மிராண் க்
கர ரடான	நிைலயில்,	இன் ம்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	ச தாயத்தில்	ேமல்தட் ல்
நிற் ம்	மக்க ம்	 ன்பக்	காலங்களில்,	ேபய்,	பிசா 	ேபா ம்	ஆவிகளின்	 ைண
நா ச்	ெசல்வைத	அ ேயா 	விட் 	விட்டாரல்லர்.	
இவற்றில்	ஒ சிலவழிபாட் 	 ைறகள்,	ஒ 	ப 	உயர்ந்த	நாகரீக	நிைலைய
உணர்த் ம்,	உயர்ந்த	வழிபாட் 	 ைறகளால்	ேமற்ெகாள்ளப்பட் விட்டன.
அவ்வைகயில்,	நாகவழிபா ,	 க	வழிபாட்ேடா 	இைணந் 	ஒன்றாகி	விட்ட .
அம் கன்	ஆரியர்களின்	 ப்பிரமணியேனா 	மீண் ம்	இரண்டறக்	கலந்
ஒன்றாகிவிட்டான்,	காரணம்,	பக்தனின்	ஊனக்	கண்க க் ச்	 ப்பிரமணிய
வாமி,	பாம் 	வ விேலேய	காட்சி	அளிக்கிறான்.	 க	பக்தன்	அவன்	 ைண

ேவண் த்	ெதா ம்	ேபா ,	பாம் 	ேதான் வ ,	அக்கட ள்,	அவன்
ேவண் ேகாைள	ஏற் க்	ெகாண் 	விட்ட 	என்பேத	ெபா ளாம்.	மர
வழிபாட் ைற,	சிவவழிபாட் 	 ைறேயா 	கலந் விட்ட .	இப்ேபா ள்ள	சிவன்
ேகாயில்களில்,	மிக ம்	 கழ்ெபற்ற	ேகாயில்கெளல்லாம்,	ஏேதா	ஒ 	நிைலயில்,	சில
மரங்கேளா ,	ெந க்கமாகத்	ெதாடர் 	ெகாண் ள்ளன.	அ ேபாலேவ,	உட க்
நலம்	த ம்	 ளசி	வழிபா ம்,	விஷ் 	வழிபாட்ேடா 	கலந் விட்ட .	நாக
வழிபாட் லி ந் ,	சிவன்,	எண்ணற்ற	பாம்பாபரணங்கைளப்	ெபற்றான்.	விஷ் ,
ஆயிரம்	தைலகைளக்	ெகாண்ட	ப க்ைகையப்	ெபற்றான்.	 த்தர்	தாேம	ஒ 	நாகர்
ஆகிவிட்டார்.	பல	 த்த,	ெஜயினக்	கட ள்கள்,	ஐந் 	தைல	நாக	வ வினராகி



விட்டனர்.	
ஆனால்	“ஆஜமிகம்”	எனப்ப ம்,	நாகரிக	நிைலயால்	உயர்ந்த	இவ்வழிபாட்
ைறகள்	ேதான் வதற் 	ெந ங்காலத்திற் 	 ன்ேப,	உள்நாட் ப்	ேபய்கள்,

மரம்,	ஆ ,	மைலகளில்	 ெகாண் க் ம்	ஆவிகைளக்	காட் ம்	உயர்ந்த
கட ள்கள்	நாட் ல்	ேதான்றி	வளர்ந் 	நின்றன.	இக்கட ள்கள்,	ஒவ்ெவா
நிலப்ப தியி ம்,	அவ்வந்நிலங்களின்	நில	இயல் க க் 	ஏற்ப,	தனித்தனிேய
ேதான்றி	வளர்ந்தன.	மைலநாட் த்	ெதய்வம்	ெசம்ேமனிக்	கட ள்,	அதாவ
ேசேயான்.	அவன்,	 ணர்ச்சிக் 	 ந்திய	தான	கள க்காதல்	காவலனாம்	 கன்
என ம்	அைழக்கப்	பட்டான்.	அவைன	வழிப வார்,	அவ க்காகப்	பலி	ெகா த்த
ஆட் ன்	ெசங் தி	கலந்த	ேசாற் 	உ ண்ைடகைள	அவ க் ப்	பைடத்தனர்.
அவன்	ஒ 	ேவ வன்.	ேவல்	ஏந் வான்.	அதனால்,	ேவலன்	என
அைழக்கப்பட்டான்.	அவைன	வழிப ம்	அர்ச்சகனாம்	 சாரி ம்	ேவலன்	என
அைழக்கப்பட்டான்.	மகளிரிைடேய,	அவன்,	காதல்	ேநாையத்	ேதாற் விப்பான்.
மகளிர்	அம்	 கனால்	அைலக்கழிக்கப்	ப ம்ேபா ,	ேவலன்,	ெபண்களின்	காதல்
ேநாய்	தீர்க்க,	மாயாஜால	வழிபாட் 	 ைறகைள	ேமற்ெகாள்வன்.	ேவலன்,

கேனா 	கலந் 	ெதய்வம்	வரப்ெபற் 	அவேனா 	உைரயா ம்	ெபா ,
அவ ம்,	ெதய்வீக	ெவறிக் 	உள்ளாகி,	ெவறியாட்டம்	எனப்ப ம்	ேபயாட்டம்
ஆ வ ம்	பா வ ம்	ெசய்வன்.	இவ்ெவறியாட்டத்தில்,	மகளி ம்	பங் 	ெகாள்வர்.
ஆடவர்	அல்ல 	மகளிர்	 சாரிகள்,	கட ள்	ஏறி,	அக்கட ள்	ஆட்சிக்	கீழ்
இ க் ம்	ேபா 	ஆ வ ம்,	பா வ ம்	மட் ம்	ெசய்வதில்ைல.	இ ண் 	ேபான
இறந்த	காலத்ைதப்	ப த் க்	..	காட் வர்.	எதிர்காலத்ேத	வ வ 	அறிந்

வர்.	எந்தப்	ேபய்	எந்த	ேநாையத்	தந்த 	என	ேநாய்க்	காரணம்	கண்
வர்.	உடைல ம்	உள்ளத்ைத ம்	உைடைமயாகக்	ெகாண் விட்ட	அைனத்

ேநாய்கைள ம்	தீர்ப்பர்.	ேநாய்	தீர்க் ம்	 ைற,	ெதய்வத்தன்ைம	மட் ேம
வாய்ந்த 	அன் ,	மைலநா ,	ேநாய்	தீர்க் ம்	 லிைககைளப்	ெப மளவில்
ெகாண்ட .	ஆகேவ,	ேவலன்,	ேதவராட் களின்	ெவறி	யாடல்	நிகழ்ச்சி,
அம் லிைககளா ம்	அரண்	ெசய்யப்	பட்ட .	ஆகேவ,	பழங்காலப்	 சாரி	,
ம த் வ ம்	ஆவன்.	ஆயிரமாயிரம்	சமயத்	தத் வங்கள்	வளர்ந் 	விட் க் ம்.
இன் ம்,	ேபய்கைள	வழிப ேவா ம்,	ம த் வ மாக	இைணந்த	தாழ்த்தப்பட்ட
இனத்தவராம்	 றவர்,	ச தாயத்தில்	உயர்நிைல	ெபற்றவரிைடேய ம்,	இைலமைற
காய்மைறவாகச்	சிறந்த	வாணிகத்ைத	நடத்தி	வ கின்றனர்.	

ேமய் லமாம்	 ல்ைலநிலக்கட ள்,	ஆயர்	மகளிர்	பா ம்,	ஆனினங்கள்	பா ம்
அன் ைடேயானாகிய	கார்ேமனிக்	கட ள்	மாேயான்.	அவன்	எப்ேபா ம்,	 ழலில்
ஒலி	ெய ப்பிக்	ெகாண்ேடயி ப்பான்.	அதன்	இைச	அைனத் 	உயிர்கைள ம்
ஈர்த் 	உ கச்	ெசய் ம்.	இைசயில்	மட் மல்லாமல்,	ஆடலி ம்	மகிழ் ட் வன்.
ஆய	மகளிர்	 ட்டம்	 ைட ழ,	அவன்,	அல்ல 	அவன்	பக்தன்	,	இன்ைறய



ஆயர்கைளப்	ேபாலேவ,	எளிதில்	ெபா ள்	விளங்காப்	பல்	ேவ 	ஆடல்கைள
ேமற்ெகாள்வர்.	பால்,	பால்	ப 	ெபா ள்கள்,	சில	சமயம்,	இவற்ெறா 	கலந்த	ேசா ,
அவன்	பைடயல்களாம்.	
மீண் ம்	 டலால்	பிறக் ம்	இன்பத்ைதப்	ெபரிதாக்கேவ	உத ம்.	காதலர்களின்
சி 	பிரி க்கான	வாய்ப்பிைன	அளிக்கிற 	ஆனிைர	ேமய்க் ம்	வாழ்க்ைக	.
ஆதலின்,	காதல்	இன்பத்ைத	வி ப்பம்	ேபால்	 கர,	ேவட்ைடயா ம்
வாழ்க்ைகயி ம்,	ஆனிைர	ேமய்க் ம்	வாழ்க்ைக,	ெபரி ம்	 ைண	நிற்கின்ற ,
ேவட்ைடயா வான்	ேபாலேவா,	எதிர்பாரா	இன்னல்கள்	நிைறந்த,	ெந ந்ெதாைல
கடல்	ேமல்	ெசல் ம்	வாழ்க்ைக	உைடயவைரப்	ேபாலேவா	அல்லாமல்,	ஆனிைர
ேமய்ப்பவர்	காட் ல்	ஓய்வாக	இ ந் 	ஆனிைர	ஓம் வதில்	ஈ பட் ள்ளைமயால்,
அவர்	வாழ்க்ைகேய	மகிழ்ச்சி	நிைறந்த	ஒன்றாம்,	ஆகேவதான்	ஆனிைர
ஓம் வாரின்	கார்ேமனிக்	கட ம்,	இந்தியக்	கட ள்களைனத்தி ம்
மகிழ்ச்சியால்	நிைறந்த	கட ளாவன்.	

கடற்கைரையச்	சார்ந்த	நிலத் த்	ெதய்வம்,	அச்ச ட் ம்	கடல்	தைலவன்
ஆவான்.	கரிய	ேமனியராகிய	ஆடவ ம்	மகளி ம்,	இ ப்பில்	தங்கள்
ழந்ைதகேளா 	கடற்கைரக்	.	கண்	திரண் ந் ,	அன் 	பி த்த	 த்தம் திய

அல்ல 	,	உப்பிட் 	உலர்ந்த	மீைன ம்,	ஊைன ம்	அக்கடல்	,	ெதய்வத் க் ப்
பைடக் ம்	மீனவ	வழிபாட்டாளர்களின்	வழிபாட் ச்	சடங் களில்,	அக்கடற்
கட ளின்	அைடயாளமாகக்	ெகா ய	 றாமீனின்	ெகாம் 	அைம ம்.
காதல்	இன்பம்,	மீனவர்க க் 	ம க்கப்படவில்ைல	,	கழி	நீரில்	படர்ந்தி க் ம்
அல்லி	மலர்கைள,	அவற்றின்	மீ ற்ற	ஆைசயால்	அணிந் 	ெகாண் 	தங்கைள
ஒப்பைன	ெசய் ெகாள் ம்	கரிய	ேமனியராகிய	மீனவ	இன	மகளிரின்	.	நன்
வளர்ந்த	உடல்	உ ப் கள்,	மீன்	 ைடநா ம்	நிைலயி ம்,	அவர்களின்	இல்லத்
ஆடவர்	கடல்	ேமல்	ெசல 	 றித் ப்	ேபாய்விட்ட	நிைலயில்	அண்ைட	நிலத் ச்
சிறந்த	ஆடவர்,	தங்கள்	காதலியராம்	அம்மகளிைரக்	காண்டல்	வி ப்ேபா ,
தங்கள்	வண் கள்	அல்ல 	ேதர்களில்	கடற்கைரக் 	வந் 	ெசல்வர்	என்பைதப்
பிற்கால	இலக்கியங்களில்	ப க்கிேறாம்.	
ஏைனய	நிலப்ப திகளி ம்,	நாகரீகம்	நனிமிக	வளர்ந் விட்ட	ஆற் ப்
பள்ளத்தாக் ப்	ப தியில்,	கள க்	காதல்,	கற் க்காத க் 	வழிவ த் விட்ட .
தமிழர்	களிைடேய	இடம்ெபற் விட்ட,	ஆரியர்களால்	தி த்தப்	ப வதற்
ற்பட்டதால்,	பைழய	தி மணச்	சடங் ைற,	அகநா 	என்ற	ெதாைக
ைலச்	ேசர்ந்த	இரண் 	ெசய் ட்களில்	விளக்கப்பட் ள்ள .	"உ த்தம்	ப ப் க்

கலந் 	நன் 	 ைழயச்	சைமத்த	ெபாங்கேலா ,	ெபரிய	ேசாற் க்	 வியல்,	பல ம்
உண்ட	பிற ம்	 விந் 	கிடக்கிற .	வரிைசயாகக்	கால்கைள	நட் ப்	ேபாடப்பட்ட
பந்தலின்	கீழ்,	 மணல்	பரப்பப்பட் ள்ள .	மைன	விளக் கள்	ஏற்றப்பட் ள்ளன.
மணமக்கள்	மாைலகளால்	அணி	ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.	தீயன	விைளவிக் ம்



ேகாள்களின்	ெதாடர் 	நீங்கப்ெபற்ற,	ெவண்பிைறத்	திங்கள்,	சிறந்த	 கழ்	வாய்ந்த
உேராகிணி	எ ம்	நாேளா 	 ய	அந்த	நல்ல	நாளில்	இ ள்	அகன்ற
வி யற்ேபாதில்,	தி மண	ஆரவாரத்தில்	 ழ்கிவிட்ட	 திய	மகளிர்,	தைலயில்
ெகாண்ட	 டங்களி ம்,	ைகயிற்	ெகாண்ட	பண்டங்களி ம்	நீைரக்	ெகாண்
வந் ,	வரிைசயாகக்	ெகா க்கக்	ெகா க்க,	மகப்ேப 	ெபற் 	மாண் ைடய	 ய
அணிகள்	அணிந்த	மகளிர்	நால்வர்,	'கற் 	ெநறி	வ வா ,	நல்ல	பல	ேப கைள ம்
ெபற் த்தந் ,	கணவைனப்	ேப ம்	அன் ைடைய	-	ஆ க'	என	வாழ்த்தியவாேற,
அத்தண்ணீரால்	 ளிப்பாட்ட,	அந்நீேரா 	கலந் 	ெசாரியப்பட்ட	ெநல் ம்	மல ம்
மணமகள்	 ந்தலில்	கிடந் 	சிறக்க,	தி மணச்	சடங் 	இனிேத	 ற்ற
பின்னர்,	அன் 	இர ,	தமரகத் 	மகளிர்	எல்லாம்	ஒன் 	 யி ந் ,
மணமக க் ப்	 க் ைற	உ த்திப்	ெபரிய	மைனக்கிழத்தி	ஆ க’	என
வாழ்த்தி	அவள்	காதலேனா 	ஓர்	அைறக் ள்	அ ப்பி	ைவத்தனர்.	அவ ம்
நாண்த 	ந க்கத்ேதா 	உள்ேள	நடந்தாள்”	
“உ ந் தைலப்	ெபய்த	ெகா ங்களி	மிதைவ,	

ெப ஞ்ேசாற் 	அமைல	நிற்ப,	நைரகால்	
தண்ெப ம்	பந்தர்த்	த மணமல்	ெஞமிரி
மைனவிளக் 	உ த் 	மாைல	ெதாடரிக்,	

கைன	இ ள்	அகன்ற	கவின்	ெப 	காைலக்
ேகாள்கால்	நீங்கிய	ெகா ெவண்	திங்கள்
ேக ல்	வி ப் கழ்	நாள்தைல	வந்ெதன

உச்சிக்	 டத்தர்	 த் 	அகல்	மண்ைடயர்
ெபா ெசய்	கம்பைல	 ெசம்	ெபண் ர்,	
ன்ன ம்	பின்ன ம்	 ைற ைற	தரத்தரப்,	

தல்வன்	பயந்த	திதைல	அவ்	வயிற்
வாலிைழ	மகளிர்	நால்வர்	 க்,	
கற்பினின்	வழாஅ	நற்பல	உதவிப்,	

ெபற்ேறான்	ெபட் ம்	பிைணைய	ஆ என
நீெரா 	ெசாரிந்த	ஈரிதழ்	அலரி,	
பல்லி ங்	க ப்பில்	ெநல்ெலா 	தயங்க,	

வ ைவ	நன்மணம்	கழிந்த	பின்ைறக்,	



கல்ெலன்	 ம்ைமயர்	ெஞேரெரனப்	 தந்
‘ேபரிற்	கிழத்தி	ஆ ’	எனத்	தமர்தர	

ஓரில்	 ய	உடன் ணர்	கங் ல்
ெகா ம் றம்	வைளஇக்	ேகா க்	கலிங்கத் 	ஒ ங்கினள்.”	
அகநா 	86	:	1:22	

றிய	இப்பண்ைடத்	தமிழ்த்	தி மணச்	சடங் 	 ைறயில்,	ஆரியக்	கலப் 	எ ம்
அறேவ	இல்ைல	,	தீ	ஓம்பல்	இல்ைல	.	தீ	வலம்	வ தல்	இல்ைல	.	தட்சைண	வாங்கப்
ேராகிதர்	இல்ைல	என்ப 	உணரப்ப ம்.	அேத	ெதாைக	 லில்,	மற்ெறா
ெசய் ம்,	தி மணச்	சடங் 	 ைறயிைனக்	 றிப்பி கிற .	"இைறச்சி	கலந்
ெநய்	மிதக்க	ஆக்கிய	ெவண்ேசாற் 	உண ,	வைரயா	வண்ைமெயா 	ெபரியவர்
க க் 	வழங்கப்பட்ட .	பறைவகள்	உணர்த்திய	நிமித்த ம்	நன்றாக	இ ந்த .
வானம்	ஒளி	வீசிக்	ெகாண் ந்த .	திங்கள்,	 ற்றமற்ற	உேராகிணிேயா

யி ந்த .	மணமைன	-	அழ 	ெசய்யப்பட்ட .	அவர்கள்	கட ைள	.
வழிபட்டனர்.	 ர ம்	மண	இைச ம்	 ழங்கலாயிற் .	மகளிர்,	மலர்	ேபா ம்
கண்கைள	இைமயாராய்	நீரா 	அணி	ெசய்யப்பட்ட	மணமகைள	ஆர்வத்ேதா
ேநாக்கினர்.	மா 	ேபாகக்	க விய	நீலமணி	ேபான்ற,	ெபரிய	மலர்	இதழ்களாலான
வழிப கட ள்	வ வம்,	வாைகயின்	கவர்த்த	இைலகேளா 	 ய	மலர்	மீ ,
ஆண் 	 திர்ந்த	கன் 	ேமய்ந் விட்ட	கார்	ேமகத்தின்	 தல்	மைழ	ெபற் த்
தைலகாட் ப்	பள்ளத்தில்	படர்ந்தி க் ம்	அ கம் ல்	ேலா 	ைவக்கப்பட்ட .	அ ,
ளிர்ந்த	ந மணம்	ெகாண்ட	மலர்	அ ம் க ம்,	ெவண் ம்	 ட்டப்பட் ,
ய	உைட	அணியப்பட் ,	அழ 	ெசய்யப்பட்ட ,	மணமகள்,	மைழெயாலிேபால்,

மைற	ஒலி	எ ம்,	 மணல்	பரப்பப்பட்ட	மணற்பந்தற்	கீழ்	அமர்த்தப்பட்டாள்,
அணிந்தி க் ம்	அணிகளின்	 ைமயால்,	அவள்	வியர்த் ப்	ேபாகத்,	ேதாழியர்
அவ்வியர்ைவ	ேபாக	வீசினர்.	இவ்வைகயில்,	அவள்	 ற்றத்தார்,	அவைள	மணம்
ெசய் 	ெகா த்தனர்.	
"ைமப் றப்	 க்கின்	ெநய்க்கனி	ெவண்ேசா ,	
வைரயா	வண்ைமெயா 	 ைரேயாரப்	ேபணிப்	
ள் ப்	 ணர்ந்	தினிய	வாகத்	ெதள்ெளாளி	
அங்கண்	இ வி ம் 	விளங்கத்	திங்கள்	
சகட	மண் ய	 கள்	தீர்	 ட்டத் க்	
க நகர்	 ைனந் ,	கட ட்	ேபணிப்	
ப மண்	 ழெவா 	ப உப்பைண	இமிழ	
வ ைவ	மண்ணிய	மகளிர்	வி ப் ற் ப்	
க்க ம்	இைமயார்	ேநாக் 	மைறய	

ெமன் 	வாைகப்	 ன் றக்	கவட் ைல	



பழங்கன் 	கறித்த	பயம்	பமல்	அ ைகத்
தழங் 	 ரல்	வானின்	தைல	ெபயற் 	ஈன்ற

மண் மணி	அன்ன	மாஇதழ்ப்	பாைவத்
தண்ந 	 ைகெயா 	ெவண் ல்	 ட் த்

ைடப்	ெபாலிந் ேம	வரத்	 வன்றி

மைழபட்	டன்னமணன்மலி	பந்தர்
இைழயணி	சிறப்பின்	ெபயர்	வியர்ப் 	ஆற்றித்
தமர்நமக்	கீத்த”	அகநா 	36,	7-18	

இவ்வி 	ெசய் ட்க ம்,	நாம்	ஆய் 	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	காலத்தி ம்,
பிற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தன.	ஆனால்,	அைவ,	உண்ைமயில்,	மிகமிகப்	பைழய
காலத்தில்	நிலவியி ந்த	தி மணச்	சடங் 	 ைறகைளேய	விளக் கின்றன.	

தி மண	வாழ்க்ைக	,	இவ்வா ,	நல்ல	நிமித்தத்தில்	ெதாடங்கினா ம்
ெப ம்பா ம்,	ஒேர	சீரான	வழியில்	,	ஓ யதில்ைல.	மண	வாழ்க்ைகயில்,
உண்ைமயாக	நடந் 	ெகாள்வதிலி ந் ,	கணவன்மார்கைளத்	தவறான	வழிக் த்

ண் வி ம்	பரத்ைதயரின்	 ழ்ச்சிகளால்,	கற் க்	காலத் 	,	அன் 	வாழ்கைக,
தற்காலிக,	அல்ல 	நிரந்தர	 க் ப்	பல	சமயம்	ஆளாக்கப்பட் வி ம்.
வயல்களில்	கதிர்	 ற்றிக்	ெகாண் க் ம்	காலத்தி ம்,	அ வைடக் ப்	பின்னர்,
நிலம்	தரிசாக	விடப்பட் க் ம்	காலத்தி ம்,	இயல்பாகேவ	திணிக்கப்பட்ட	ஓய்
நாட்களில்	ேவைலயற் க்	கிடக் ம்	ைகக க் ச்	சில	 ம் கைளக்	ெகா த்
வி கிற 	ைசத்தான்.	ஆகேவ,	விைளநிலப்	ப திக் 	மட் ேம	தனி	உரிைம
வாய்ந்த	ஒன் ,	பரத்ைதயர்.	ஒ க்க ைற.	ேகாைடயில்	நீர்ேவட்ைக	மி ந்
நிலங்கெளல்லாம்	திண ம்ேபா ,	மைழ	ேமகங்கைள,	இ ேய 	( கனின்
பைழய	ேவற்பைட	ேபா ம்,	கல்லால்	ஆன,	பைடக்கலம்	)	எ ம்	பைடக்கலத்தால்
பிளந் 	மைழ	ெபய்யப்பண் ம்	கார்ேமகத்ைத	ஆட்சி	ெகாள் ம்	கட ள்,
இந்நிலத்தின்	ெதய்வமாம்.	தன்ைன	வழிப ம்	நிலஉலக	ஆடவர்,	அந்நில	உலகப்
பரத்ைதயர்களால்	 ழப்பட் ப்ப 	ேபாலேவ,	இவ ம்,	வா லகப்	பரத்ைதயர்
ழாத்தால்	 ழப்பட் க்	 ம்	ஒ 	காமக்	கட ளாவான்.	ெபாங்கல்	என

அைழக்கப்	ப ம்,	ப ப்ேபா 	கலந் 	ஆக்கிய	ேசா ,	இவன்	மிக ம்	வி ம் ம்
பைடயல்,	விைளநிலப்	ப திகளில்,	அ வைட	விழாவாக,	மக்களால்,	இன் ம்
ெபரி ம்	பாராட்டப்	ெப ம்	*	வி ந் ப்	ெப விழா	இ .	

கைடசி	நிலப்ப தி,	ெகாள்ைளக்காரர்களின்	வாழிடமாம்	பாைல.	அ த் ள்ள
மைலநிலத்ைதப்	ேபாலேவ,	தாையக்	;	 ம்பத்	தைலவியாகக்	ெகாண்ட	ச தாய
ைற,	ெந ங்காலம்	நிைல	ெபற்றி க் ம்	நிலப்ப தி,	இ .	ஆகேவ,	இந்நிலத்



ெதய்வம்.	ெவற்றிப்	ெபண்	ெதய்வமாம்	ெகாற்றைவ.	அவள்	வழிபாட்டாளராம்
ெகா ந்ெதாழில்	 ரி ம்	மறவர்,	அவ க் ,	மனிதைன ம்,	விலங் கைள ம்
ெகான் 	 திப்	பலி	த வர்.	பாைல	ஒ 	வறண்ட	நிலம்.	அதற்ேகற்ப	காதலியின்
கால யில்	ேசர்ப்பதற் ப்	ெப ம்	ெபா ள்	ேத வான்.	ேவண் ,	இறந்ேதார்களின்
ெவள்ெள ம் கள்	சித ண் 	கிடக் ம்	மணல	்பரந்த	ெந 	வழியில்	பயணம்
ெசய் ம்	காலத்தில்	காதலிகள்	ெந 	பிரிந் 	வாழ	ேநர்வதாம்,	காதல்
அவலத்ேதா ,	ெபா த்த	நிைலயில்,	ெப ங்கேளா ம்	களியாட்டங்கேளா ம்,
ெகாற்றைவ	வழிபடப்ப வாள்.	
இந்த	ஐந் 	கட ள்களில்,	நான் 	கட ள்கைளத்	ெதால்காப்பியனார்
வரிைசப்ப த்தி ள்ளார்.	"மாேயானால்	வி ம்பப்பட்ட 	காட் வளம்;	ேசேயானால்
வி ம்பப்	பட்ட 	மைலநா ;	இனிய	நீர்	பா ம்	 னல்	நா ,	கட ளர்க் க்	கட ளாம்
ேவந்தனால்	வி ம்பபட்ட .	வ ணனால்	வி ம்பப்பட்ட ,	ெப மணல்	உலகம்.
இந்நான் 	உலக ம்,	 ைறேய,	 ல்ைல	,	 றிஞ்சி,	ம தம்,	ெநய்தல்	என
அைழக்கப்	ெப ம்".	

"மாேயான்	ேமய	கா ைற	உலக ம்	
ேசேயான்	ேமய	ைமவைர	உலக ம்	
ேவந்தன்	ேமய	தீம் னல்	உலக ம்

வ ணன்	ேமய	ெப மணல்	உலக ம்
ல்ைல	,	 றிஞ்சி	ம தம்,	ெநய்தல்	எனச்	

ெசால்லிய	 ைறயால்	ெசால்ல ம்	ப ேம”

-	ெதால்காப்பியம்	-	ெபா ளதிகாரம்	-	
ெதால்காப்பியனார்,	பழந்தமிழ்க்	கட ள்கைள	,	அவற்ேறா 	ேநெராத்த	ஆரியக்
கட ள்களாக	அைடயாளம்	கண் ,	ஆரியர்க க் ச்	 வர்க்கத்தின்	கட ள்,
ேதவர்க் 	அரசேன	ஆதலின்,	ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் க்	கட ைள	,	ேவந்தன்	என்
அைழக்கின்றார்.	கடல்	ெதய்வத்திற் ,	வ ணன	்எனச்	சமஸ்கி தப்	ெபயர்
ட் ள்ளார்	என்ப 	.	 றிப்பிடல்	த ம்.	பின்	இரண் ன்	தமிழ்ப்	ெபயர்கள்

தி ம்பக்	கிைடக்கவில்ைல	ேபா ம்.	அைவ,	 ைறேய,	ேசேயான,்	கடேலான்
என்பனவாகலாம்,	ெதால்காப்பியனார்,	மக்கள்	நிைலயாகக்	 	வா ம்
நிலப்ப திகளின்	பட் யலில்	பாைலையச்	ேசர்க்கவில்ைலயாகேவ,
அப்பாைலக் ரிய	கட ள்	ெபயர்	 றிப்பிடவில்ைல.	
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இவ்ைவந் 	வைகயான	மனித	நாகரீகம்,	ெதன்னிந்தியாைவப்	ேபாலேவ
வடஇந்தியாவில்,	பழங்காலத்தில்,	அதாவ 	ேவதங்க ம்,	ேவத	மந்திரங்கள்
இயற்றப்ப வதற் 	நிைலக்களமான	தீ	வழிபாட் 	 ைறக ம்	எ வதற் 	 ற்பட்ட
காலத்தில்,	வளர்ந்தி க்க	ேவண் ம்.	ஆரிய	நாகரீகம்	ேதான் வதற் 	 ன் ,	வட
இந்திய	தஸ் க்கள்,	ெதன்னிந்திய	தஸ் க்கைளப்	ேபாலேவ,	அேத	ஐந்
இனத்தவர்களாகப்	பிரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	வட	இந்தியா,	ெதன்னிந்தியாைவப்
ேபாலேவ	அேத	ஐந் ,	இயற்ைக	ேயா ையந்த	நிலப்பிரி களாகப்	பிரிக்கப்படக்

யேத.	ஆனால்	ஒன் ,	அைவ	ெதன்னிந்தியப்	பிரி கைளக்	காட் ம்
பரப்பளவில்	ெபரியனவாம்.	அங் ,	அேத	நில	இயல்	காரணங்கள்	ெசால்லப்பட்டன.
ஆகேவ	அேத	-	விைள க க் த்தான்	ெசன்றி க்க	ேவண் ம்.
ஆனால்	கட ளின்	வாய்,	தீ;	ஆகேவ	கட க் ப்	பைடக் ம்	அைனத் ம்,
ெகா ந் விட் 	எரி ம்	தீக்கட ளின்	வாயில்	இ தல்	ேவண் ம்	என்ற
நம்பிக்ைகைய	அளிக் ம்	தீ	வழிபாட் 	ெநறி,	வட	இந்தியாவில்,	ஏறத்தாழ,	கி. .
4000இல	்உ வாகிவிட்ட .	இவ்வழிபாட் 	ெநறி,	ஆரிய	வழிபாட் .	ெநறி	என
அைழக்கப்பட்ட .	தீ	இல்லா	வழிபாட் 	ெநறியிைனப்	பின்பற்றிய	பழங் யினர்,
தஸ் க்கள்	எனப்பட்டனர்.	தீ	வழிபாட் 	 ைறயிைனப்	பின்பற் ேவார்,	தங்கள்
பைடயைலத்	ெதாடர்ந் 	கவிவல்ல	பார்ப்பனராம்	ரிஷிகள்	இயற்றிய	மந்திரங்கைள
ஓ ம்	 ைறயிைன	ேமற்ெகாண்டனர்.	சமஸ்கி த	ெமாழி	எப்ப ,	எப்ேபா
உ வாயிற் ?	யார்	இந்த	ரிஷிகள்?	என்பன	கண் பி த்தற் 	இயலா.	நமக் த்
ெதரிந்த	ஒேர	உண்ைம	,	ெசால	்அைமப்பி ம்,	ெசாற்ெறாடர்	அைமப்பி ம்,	அ
ேமற் 	ஆசியா,	ஐேராப்பா,	அெமரிக்கா	ஆகிய	நா கைளக்	ெகாண்ட
ெப நிலப்பரப்பில	்ேபசப்பட் 	வ ம்	ெமாழிகேளா 	உற ைடயதாம்	என்ப .	

இவ் ண்ைமைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ம்,	இனத்திற் ம்	ெமாழிக் ம்
இைடயிலான	ேவ பாட் ைன	உணரமாட்டா.	வ கட் ய	அறியாைமயால்	 ண்டப்
பட் ம்	மனித	இயல்	 ல்	தன்	 	எதிர்ப்ைப ம்	ெதரிவிக் ம்	ஆரியர்களின்,
உலகக்	 ெபயர்ச்சி	என்ற	தத் வம்	உ ப்ெபற்ற .	ஆனால்	வடநாட் ல்,	ஆரிய
நாகரீகம்	எ வதற் 	 ன்னர்	வாழ்ந்தி ந்த	மக்கள்	வாழ்க்ைக	-	 ைறயிைன,
ஆரிய	நாகரீகத்	ேதாற்றம்	எவ்வா 	மாற்றி	விட்ட 	என்ற	வினாவிற் ,	விைட
காண்ப 	ஒன்ேற	ஈண் .	நம் ைடய	ேநாக்கம்.	

அத்ெதால் ழிக்	காலத்தில்,	தங்கள்	தமிழ்	உடன்	பிறப்பாளர்கைளப்	ேபாலேவ,	வட
இந்திய	தஸ் க்க ம்,	அவ்வந்நிலத்	ெதய்வங்கைளேய	வழிபட் க்க	ேவண் ம்.
ஆரியத்	தீ	வழிபாட் 	ெநறி,	இந்த	உள்நாட் க்	கட ள்கைளத்
தங்க ைடயனவாக	ஏற் க்	ெகாண் ,	அவற்ைறத்	தங்க ைடய,	 	ெநறிப்ப
வழிபட்டதா?	இ பற்றி	ஆராய	இ 	இடம்	அன் .	அத்ெதால் ழிக்	காலத்திற் ப்
பல	ஆயிரம்	ஆண் கள்	கழித் ,	இந்த	ஆரிய	வழிபாட் 	ெநறி,
ெதன்னிந்தியா க் க்	 ெபயர்ந்தேபா ,	ெதன்னிந்திய	உள்நாட் க்



கட ள்களாக,	ேசேயான்	 ப்பிரமணியனாக,	மாேயான்,	விஷ் கி ஷ்ணனாக,
கடல்	ெதய்வம்,	வ ணனாக,	கார்ேமகக்	கட ள்	இந்திரனாக,	பாைலத்	ெதய்வம்
ர்க்ைகயாக	ேமற்ெகாள்ளப்பட் விட்டன	என்ப ,	ஈண் க்	 றிப்பிடல்	 ம்.

இந்த	ஆரியக்	கட ள்கள்	தா ம்	பண்ைடய	தஸ் க	்கட ள்களின்	ம
அவதாரங்கள்	தாமா?	ேவதகாலத்தில்	அக்கட ள்களில்,	இந்திர க்ேக	தைலைம
அளித்தி ப்ப ,	ஏைனய	நிலப்ப திகளில்	வா ம்	பழங் யினைரக	்காட் ம்,
ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் ப்	ப தியில்	வா ம்	மக்கள்,	தைலயாய	நிைல
ெபற்றி ந்ததன்	விைள தானா	என்பன	ஈண் ,	ஆய் க் 	எ த் க்
ெகாள்ளப்படமாட்டா.	
ேவதச்	ெசாற்ெறாடர்	ஒன் ,	மக்கள்	ஐந் 	பழங் யினராகப்	பிரி ண் ந்த
வரலாற் ப்	பழஞ்ெசய்தி	ஒன்ைற	நிைன ட் வதாக	உள்ள .	“பங்கஜனாஹ்”
என்ப ,	அத்ெதாடர்,	இப்ெபா ள்	விளங்காத்	ெதாடர்,	பைழய,	 திய	எ த்தாளர்
பலரால்,	ெபா ள்	காண	 யலப்பட் ள .	ஆனால்,	மனநிைற 	ெகாள் ம்
வைகயில்	ெபா ள்	விளக்க	எவரா ம்	 யவில்ைல.	அ ,	ஆரியத்திற் 	 ற்பட்ட,
ஐந் 	பழங் யினைரக்	 றிக்க	ேவண் ம்	என்ற	ஊகத்ைத	நான்	 றிேனன.்
ஆனால்,	தமிழிலக்கியம்	பற்றி	ஏ ம்	அறியாத,	ஆரியத் க் 	 ந்திய
இந்தியா க் ம்,	ஆரிய	இந்தியா க் ம்	இைடயில்	வரலாற் த்	ெதாடர்பின்
இன்றியைமயாைமயிைன	மதிக்க	ம க் ம்	வரலாற் 	வல் நர்களால்,	என் ைடய
ஊகத்தின்	மதிப்பீட்ைட	-	மதிக்க	 யவில்ைல.	

“இந்தியாவில்	கற்காலம்”	(பக்கம்	28-29)	என்ற	என்	 லிைனக்	காண்க.	
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சீனர்,	யவனர்	ேபா ம்,	இந்தியரல்லாத	இனத்தவர்	பாரதப்ேபாரில்,	ேபாரிட்ட
பைடப்பிரி க க் க்	ெகா த்தைத	மகாபாரதம்	 றிப்பி கிற .	(CINAS	fought
in	the	Contingent	of	Bhagadatra	of	prajotisa.	Magabharata.	5:18;	584:5
18:321)	மகாபாரத	காலத்தில்,	வட	இந்திய	அரசர்க க் ம்	இந்தியா க்
ெவளியிலி ந்த	அரசர்க க் மிைடயில்,	அரசியல்	உற கள்	இ ந்தன	என்பைதக்
றிப்பாக	உணர்த் ம்	இந்த	அறிவிப்பில்	ெபா த்தமற்ற 	எ மில்ைல.	இஃ

உண்ைமேயா	அல்லேவா	,	ஆனால்	ஒ பக்கம்	ெதன்னிந்தியா,	ம பக்கம்
பாபிேலானியா,	அேரபியா,	ஆப்பிரிக்க	நா கள்,	ஆகிய	இவற்றினிைடேய,
ேவதகாலத்தில்	நிைலெபற்றி ந்த	வாணிக	உற ,	கி. .	இரண்டாயிரத்தில்
ெசழிப் ற	வளர்ந்தி ந்த 	என்பைத	உணர்த்த	சில	அகச்சான் கள்	உள.
வடேமற் 	ஐேராப்பா	வின்	வடேகா யின்	பாைலநிலங்களாம்	ஸ்காண் ேனவியா
ைவச்	சார்ந்த,	ெநட்ைடயான	உ வ ம்,	ெந ய	மண்ைட	ஓ ம்	ெகாண்ட	ெவள்ைள
நிறத் ப்	பழங் யினர்	(Nordic	Tribe)	உரிய	தமிழ்ப்	ெபயரில்	 வதானால்,
வடேகா 	ெந ய	 ல்ைல	நிலத் 	ஆயர்	கி. .	2000இல்	ேமற் 	ேநாக்கி
இடம்ெபயர்ந் ,	ேகாதான்	 தல்	கிழக் 	மத்திய	தைரக்கடற்கைர	வைரயான
பண்ைட	நிலவழி	வாணிகத்ைத	அழித் விட் ,	சீனா க் ம்	மிகப்பைழய
நகரங்க ள்	ஒன்றான	 ராய்	(Troy)	நக க் ம்	இைடயில்	நைடெபற் 	வந்த
பச்ைசமாணிக்கம்	(Jafe	-	stone)	வாணிகத்ைதத்	 ண் த் விட்டனர்.	அவர்கள்
இந்திய	ஆரியேரா ,	இன் 	நில ம்	பண்பாட் ச்	சார்பான	மனித	இன ல்
ெகாள்ைகக் 	 ரணாக,	நான்	க வதற்ேகற்ப,	ெகாண்ட	உற 	எ ம்	இல்ைல.
வடநாட் ல்	இவ்வா 	ஆைணயிட் த்	த க்கப்	பட் விட்ட	வணிக	அைல.	ெதற்
ேநாக்கி	வீசி,	இந்தியாவின்,	 றிப்பாகத்	ெதன்	இந்தியாவின்	கடல்வழி
வாணிகத் 	ேமல்	வளர்ச்சிக் 	வழிவ த் 	விட்ட .	
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“வாணிகப்	ெபா ளாக ம்,	கி. .	1580	-	1350இல்,	பதிேன	ழாவ 	அரச லத்
ஆட்சியில்,	திைறப்	ெபா ளாக ம்,	தந்தம்	ெபறப்பட்டதற்கான	எண்ணற்ற
ஆவணச்	சான் கள்	உள்ளன.	தந்தம்	ேபாலேவ,	தந்தத்தாலான	நாற்காலிகள்,
ேமைசகள்,	இ ப்பைறப்	ெபட் கள்,	உ வச்சிைலக ம்	ெபறப்பட்டன”.	(Scoff’s



periplus.page:61)	இைவ	பல்ேவ 	இடங்களிலி ந் 	வந்தன.	அந்நாட்களில்
எகிப் க் ம்,	இந்தியா க் ம்	இைடயில்	நைடெபற்ற	வாணிகத்தில்,	ெபரிய
ெபா ள்	ேசமிப் 	இடமாக	விளங்கிய,	ேசாமாலிேலண்ைடச்	ேசர்ந்த	 ன்ட்	(punt)
அவ்விடங்களில்	ஒன் .	இச்ெசய்தி,	பைழய	காலத்தில்	நிகழ்ந்த 	ேபாலேவ,
தந்த ம்,	தந்தத்	தினாலான	ெபா ள்க ம்	இந்தியாவின்	ேமற் க்
கடற்கைரயிலி ந் 	ைநல்	பள்ளத்தாக்கிற் ச்	ெசன்றைத	உணர்த் கிற .	

பதிெனட்டாவ 	அரசர் லமாகிய	ேதவன்	(The	ban)	அரச லத் 	ஆட்சியின்
ேபா ,	சிறந்த	எகிப் க்	கப்பற்பைடகள்,	 ன்ட்	ப திக் 	அ ப்பப்ெபற்றன.	அைவ
தி ம்பி	வ ம்ேபா ,	ந மணப்	ெபா ள்	ெசய்யப்	பயன்ப ம்	பிசின்,	க ங்காலி
மரம்,	தந்தம்,	ெபான்,	லவங்கம்	மணம்	கம ம்	 ைகத ம்	ெபா ள்கள்,	கண்	ைம,
வாலில்லாக்	 ரங் கள்,	 ரங் கள்,	நாய்கள்,	சி த்ைதயின்	ேதால்கள்	ஆகிய
ெப ம்	ெபா ட்	 வியேலா 	வந்தன.	“சிரியா	நாட் லி ந் ம்,	அேரபியா	மற் ம்
கிழக் 	நா களின்	க லங்களின்	ெப ம்	ப தியாம்,	மணம்	கமழ்	 ைக
த வான்கள்,	எண்ெணய்,	உண 	தானியங்கள்,	ம ,	ெபான்,	ெவள்ளி,
மதிப் மிக்க	கல்	வைககள்	ஆண் ேதா ம்	ெச த்தப்பட்டன”.
பாபிேலானியாவிலி ந் ,	மாணிக்கக்	கல்வைககள்	வரப்ெபற்றன.	"கி. .	1798-
1167	இல்	இ பதாவ 	அரசர்	 லத்தில்	 ன்றாம்	ரேமஸஸ்	(Rameses	III)
என்பான்	ஆட்சியன்	கீழ்,	நாட் ன்	ெசல்வவளம்	அைனத் ம்	அேமான்	(Amon)
என்பான்	ம யில்	ெகாட்டப்பட் 	விட்ட ேபால்	காணப்பட்ட .	பாபிரஸ்	ஆரிஸ்
என்பார்,	(Papyrus	Haris)	அேமான்	என்பான்	கல்லைறக்காக	"பாபிரஸ்	ஆரிஸ்"
என்ற	ெபயரில்,	ெதா த் 	இயற்றிய,	தம் ைடய	நன்ெகாைட	அறக்ெகாைடகளின்
சிறந்த	ஆவணத்தில்,	ஆண் ேதா ம்,	"ெபான்,	ெவள்ளி,	மணிக்கல்,	உயர்ெம
ஏற் ம்	பச்சைநிறக்	.	கனிப்ெபா ள்,	மதிப் மிக்க	மாணிக்க	வைககள்,	ெசம் ,
சிறந்த	நார்ம யால்	ஆன	அரச	உைடகள்,	லவங்கம்	246	நாழி"	என்ற	ெதாடர்கள்
இடம்	ெபற் ள்ளன.	(இம்	ேமற்ேகாள்கள்,	தி வாளர்	பிரஸ்ெடட்	(Breasted)
என்பாரின்	எகிப்தின்	பைழய	ஆவணங்கள்	(Ancient	Records	of	Egypt)
என்பதிலி ந் 	எ க்கப்பட்டன.	(Schoffs	periplus.	p.	121-122)	ேமேல	காட் ய
ேமற்ேகாள்களில்	 றிப்பிடப்	பட் க் ம்	ெபா ள்களில்,	க ங்காலி,	ெப ம்பா ம்
ெதன்னிந்தியாவிலி ந்ேத	ெசன்ற 	என்ப ,	ஏற்ெகனேவ	விளக்கப்பட் ள்ள .
மணிக்கல்	உட்பட,	மதிப் மிக்க	கல்வைக	கள்,	பிற்காலத்தில்,	ேமற்கத்தவர்களால்,
இந்தியாவிலி ந் 	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்ட 	என்ப 	பின்னர்	விளக்கப்ப ம்.	

இவ்வாணிகம்,	ெப ம்பா ம்	18வ 	அரசர்	 ல	ஆட்சியில்,	ெசல்வ
வளங்ெகாழித்தி ந்த	நாட்களில்,	எகிப்ேதா 	வாணிகத்	ெதாடர் 	ெகாண் ந்த
அைனத் 	நா க ம்,	ஆேமான்	அவர்க க் 	வழிபா 	ெச த் வான்	ேவண்
வந் ,	அைலேமாதிய	காலத்தில்	ெதாடங்கியதாதல்	ேவண் ம்.	எகிப்தியர்களால்,
"லாப்பிஸ்	லாஸ~லி	"	(Lapis-Lazwli)	என	அைழக்கப்ப ம்	நீலமணிக்கல்,



எகிப்தியர்களால்	நன்மிகப்	பழங்காலத்திலி ந் ம்,	அஸிரியர்களால்	அதனி ம்
பிற்பட்ட	காலத்திலி ந் ம்	அறியப்பட்ட 	'என்கிறார்	தி வாளர்	 ட்ைசல் 	(Good
Cuild)	என்பார்.	
சலாமிஸ்ஸின்	(Salarmis)	மத வாம்	எபிபணியாஸ்	(Epiphanias)	என்பார்,
ேமாஸஸுக் 	(Moses)	வழங்கிய	சட்ட	கட்டைளகள்,	நீலமணிக்கல்லில்தான்
ெச க்கப்பட்டன	எனக்	 கிறார்.	(Scoffs’	periplus	page:	171).	நார்ம
ஆைடகள்	எகிப்திேலேய,	அக்காலத்தில்	உற்பத்தி	ெசய்யப்பட்டன	ஆதலா ம்,
இறக் மதி	ெசய்யப்பட்ட	ெபா ள்கள்,	அவற்றி ம்	உயர்தரம்	வாய்ந்ததான,
பிற்காலத்திற்	ேபாலேவ	அக்காலத்தி ம்	இந்தியா	மட் ேம	தரக் ய மான
ப த்தி	ஆைடகளால்	ஆனைவயாதல்	ேவண் ம்.	ஆதலா ம்,	அரசர்க்கான
உைடகள்	இந்திய	மஸ்ஸிலினால்	ைதக்கப்பட்டைவயாம்.	வாலில்லாக்	 ரங் கள்,
ரங் கள்,	நாய்கள்,	சி த்ைதயின்	ேதால்கள்	ஆகியைவ	ெபா த்தமட் ல்,

ஐந் 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்,	இப்ெபா ள்க ம்,	இவற்றிற் 	இனமான
ெபா ள்க ம்,	ேமைல	நா க க் 	இந்தியாவிலி ந் 	அ ப்பப்பட்டன.
ஆதலின்,	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்ட	இப்ெபா ள்கள்	அைனத் ம்	இல்ைலயாயி ம்,
இவற்றில்	ஒ 	ப தி,	இந்தியாவிலி ந் 	வந்தனவாம்	என்பதில்	சிறி
உண்ைமயி க்கிற .	லவங்கப்பட்ைடையப்	ெபா த்தவைர	கி. .15	ஆம்
ற்றாண் ல்	நிகழ்ந்த	அட்ேஷ	 ஸ்ட்	(Hatshe	pust)	என்ற	அரசியாரின்

பைடெய ப் 	 றித்த,	எகிப் 	ெமாழிக்	கல்ெவட் க்கள்	எகிப் க் த்	தி ம்பக்
ெகாண் 	வரப்பட் விட்ட,	 ன்ட்	நாட் ன்	அற் தங்களில்	ஒன் ,	லவங்கப்பட்ைட
மரம்	எனக்	 றிப்பி கின்றன	என்ப	 	 றிப்பிடப்படலாம்.	(Scoff’s	periplus	Page:
82).	ஆனால்,	லவங்கப்பட்ைட	 றித்த	வாணிகத்தின்	ஏகேபாக	உரிைமையத்	,
தங்கள்	ைககளிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்வதற்காக,	அதன்	இந்தியப்	பிறப்ைப,
ேமற்கத்திய	மக்களிைடேய	மைறத் விட்ட	அராபிய	வணிகர்களால்,	வலங்கம்,
இந்தியத்	 ைற கங்களிலி ந்ேத,	அவ்விடங்க க் க்	ெகாண்
ெசல்லப்பட்ட .	லவங்கம்,	மலபாரி ம்,	சீனாவி ம்	வளர்கிற .	ஆனால்,	அைத
ேமைலநா க க் க்	ெகாண் 	ெசன்ற	அராபிய	வணிகர்கள்	அதன்	ஆப்பிரிக்கப்
பிறப் ப்	ெபாய்க்	கவிைதகைளக்	கட் 	வளரவிட்டனர்,	ெதளிவற்ற	தன்ைமயி ம்
அறி த் ம்	ப தி,	பிைளனி	அவர்களின்	எ த்தில்	உள 	அவ ைடய
காலத்தில்,	மக்களின்	ேபராதர 	ெபற்றி ந்த	ஒ வைக	லவங்கம்	 றித் த்
ேதாம்னா	(Thomna)	ைவத்	தைலநகராகக்	ெகாண் ந்த	அராபியர்களின்
அரசன்,	ெகப்னிேட	(Kefianitae)	என்பான்,	அர 	ஆைண	அல்ல 	.	ெபா 	ஏலம்
லம்	விற்பைனைய	ஒ ங் ப த் ம்,	 க்கட் ப்பாட் ரிைமைய	ஒ

காலத்தில்	ெபற்றி ந்தான்	என் ம்,	அம்மரங்கள்,	ஆட்சியிலி ப்பேபாரின்	ெகா ஞ்
ெசயல்	 ைணயாேலா	அல்ல 	ெவ ம்	எதிர்பாராச்	 ழலாேலா,	அ தியிட் ச்
ெசால்ல	இயலா	நிைலயில்,	ெகா ய	காட் 	மனிதர்களால்	எரிக்கப்பட் ப்	ெபற்ற
ஒ 	ப ண் 	நிைற ள்ள	அம்மரத்தின்	சா ,	ெடனாரி	(Denari)	என	வழங் ம்



ஆயிரம்	உேராம்	ெவள்ளி	நாணயம்	வைர,	சில	சமயம்	ஆயிரத் 	ஐந் 	நாணயம்
வைர ம்	விைல	ேபாயிற் 	என் ம்	தி வாளர்	பிைளனி	அவர்கள்	 கிறார்.
தி வாளர்	பிைளனி	அவர்கள்	அளிக் ம்	அகச்	சான் களில்	சில	அத்தைகய
ேபரழி க் ,	லவங்கத்	ேதாட்டம்	தீப்	ப த் க்	ெகாள் மள 	ெதன்றல்	காற்
க ைமயாக	வீ வைதக்	காரணம்	காட் கின்றன.	ஈண் 	இரண் 	ெசய்திகைளக்
றிப்பிட	ேவண் ம்.	 தலாவதாக,	அேரபிய	ஆட்சியாளர்	-	கள்,	லவங்க

வாணிகத்தின்	மீ 	ெகாண் ந்த	க ைமயான	கட் ப்பா 	இரண்டாவதாக
லவங்கம்	வழங் வதில்	ஏற்பட் விட்ட	ேதால்விக் ,	உண்ைமயான	காரணத்திற் ப்
பதிலாக	உதாரணத்திற் ,	இந்தியப்	ப தியிலி ந் 	வ ம்	கடற்பயணத்தின்ேபா
அ பவித்த,	ேபரழி 	விைளவித் 	விட்ட	ெகா ங்காற் 	ேபா ம்	உண்ைமயான
காரணத்திற் ப்	பதிலாக,	உள்நாட் க்	காரணம்	கற்பித் ,	வாதி ம்	தவறான
விளக்கம்.	லவங்கம்	கிைடக்கக்	 ய	உண்ைமயான	வழி லத்ைத,	இடத்ைத
ெவளியிடாமல்,	இ 	ேபா ம்	உண்ைமக்	காரணத்ைத	ேமல்	நாட்
வணிகர்க க் க்	ெகா க்க	இயலா .	ெசல்வச்	சீமானிகளால்	ெபரி ம்
வி ம்பப்ப ம்	ஒ 	ந மணப்	ெபா க் 	வழக்கமான	விைலையக்	காட் ம்,
அதிக	விைலையக்	ெகா க்கக்,	கிேரக்கர்கைளத்	 ண் ம்
றிக்ேகா க்காகேவ,	அப்ெபா ள்	கிைடப்பதில்	கட் ப்பாட் ைன	ஏற்ப த்தி

விட் ,	அத்தட் ப்பாட் ற் ப்	ெபாய்யான,	ஆனால்	அேத	நிைலயில்
நம்பத்த ந்ததான	விளக்கத்ைதத்	த வதில்	அேரபியர்கள்	வல்லவர்	என்பைத
உண்ைமயில்	நம்பலாம்,	ேமற் 	இந்தியா	அல்ல 	ேமற் 	ஆப்பிரிக்காவில்
உள்ள	வாணிக	ைமயங்க க் 	வழக்கமாக	வந் 	ெசல் ம்	அேரபிய
வணிகர்க க்காக,	வங்காளம்,	ெகாரமண்டலம்,	மலபார்,	வடேமற் ப்
ப திகைளச்	சார்ந்த	இந்தியர்கள்,	ெப ம்	பாலான	அப்ெபா ள்கைளச்
சீனாவிலி ந் ம்,	இந்தியா	விலி ந் ம்	கப்பல்களில்	ெகாண் 	வந்தி க்க
ேவண் ம்”	(Warmington	Commerce	betweeen	the	Roman	Empire	and
India,	Page:	192-193)	கிேரக்க,	இலத்தீன்	ெமாழி	எ த்தாளர்கள்,	லவங்கம்
தலாம்	ெபா ள்களின்	 லம்	 றித் 	எ திய	.	 றிப் கைள,	அப்ப ேய	ஏற் க்

ெகாள்ளக் டா 	என்பைத ம்,	கி. .	இரண்டாவ 	ஆயிரத்தாண்ைடச்	ேசர்ந்த
எகிப்தியர்கள்,	சீன,	இந்திய	லவங்கத்ைத	ஏடன்,	ேசாமாலி	கடற்கைரகளில்,
இந்தியக்	கப்பல்களிலி ந் 	ெபற் க்	ெகாண்டனராதலின்,	எகிப்தியர்	நம்பிய
ேபால ம்,	கிேரக்க	வணிகர்,	பிற்காலத்ேத	எண்ணிய 	ேபால ம்,	லவங்கம்	-	 ண்ட்
நாட் ன்	அதிசயப்	ெபா ள்க ள்	ஒன்றாகா 	.	என்பைத ம்	இ 	ெதளிவாக்கி
விட்ட .	

ண்ட்	நாட் லி ந் 	எகிப் க் 	வழங்கப்பட்டனவாக,	ேமேல	 றிப்பிடப்பட்ட
கீழ்நாட் 	அ ம்ெபா ள்க ள்,	எண்ெணய்,	தானியங்கள்	ஆகியைவ	இடம்
ெபற்றி ப்	பைதக்	கண்ேடாம்.	அவற் ள்,	எண்ெணய்	பிற்பட்ட	காலத்தில்,
இந்தியாவிலி ந் ,	காலம்	தவறாமல்	 ைறயாக	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்டதாகப்,



ெபரி ஸ்	 லம்	நாம்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	நல்ெலண்ெணய்	ஆ ம்.
தி ெநய்யாட் 	என்ப ,	அரசர்க ம்	மத க்க ம்	ேமற்ெகாண்ட	ஒ 	விழா.
ந மணத்	ைதலம்	காய்ச் வதற் ம்	எண்ெணய்	ேதைவப்	பட்ட .	ந மணத்
ைதலம்	ெசய்யப்ப ம்	ெதாழிற்சாைலகள்,	எகிப்தி ம்	சிரியாவி ம்	இ ந்தன.
தானியங்கள்	என்பதில்	அரிசி,	ெப ம்	ேசாளம்,	ேசாைண	-	 ய	திைன	ஆகியன
ெப ம்பா ம்	இடம்	ெபற்றி க் ம்.	அட்ேஸ ஷ்ட்	(Hatshe	pust)	அரசியாரின்
பைடெய ப் ம்,	 ண்ட்	நாட் லி ந் 	க ங்காலிையக்	ெகாண் 	வந்த .	இந்தியப்
பண்டங்கள்	இந்தியா	விலி ந் 	காலம்	தவறாமல்	 ைறயாக	எ த் ச்	ெசல்லப்
பட்ட	இடம்	 ண்ட்	நாடாகேவ,	அரசியார்,	மலபார்	கா களில்	வளர்ந்த	ேநர்த்தி
வாய்ந்த	க ங்காலிையப்	ெபற் க்	ெகாண்	டதற் ப்	ெபரிய	வாய்ப் 	இ ந்த .
(Scoff’s	periplus.	page:153)		

பாலஸ்தீனத் டனான	வாணிகம்	
கி. .	இரண்டாம்	ஆயிரத்தாண் 	 வதற் ச்	சிறி 	 ன்னர்,	எபிேரயர்கள்,
எகிப்தில்	அ ைமத்	தைளயிலி ந் 	வி பட் ப்	பாலஸ்தீனத்திற் க்

ெபயர்ந் விட்டனர்.	அவர்கேளா 	ெசன்ற	இனிய	மணப்ெபா ள்கள்,	 னிதத்
தன்ைம	வாய்ந்தனவாக	மதிக்கப்பட்டன.	இஸ்ேரல்	அரசின்	ேதாற்றத்தில்	வளம்
ெகாழிக் ம்	வாணிகம்	 க்கியத் வம்	வாயந்ததாகிவிட்ட .	ஆகேவ	அேரபிய
வாணிகர்களால்	இந்தியாவிலி ந் 	ெகாண் வரப்பட்ட	லவங்கம்,	எபிேரய	மத

க்களின்	 னித	தி ெநய்யாட் 	எண்ெணய்யின்	சலைவப்	ெபா ள்க ள்
ஒன்றாகிவிட்ட 	என்பைத	அறிகிேறாம்.	(Exod.xx)	நீலமணிக்கல் ம்
இந்தியாவிலி ந்ேத	ெகாள் தல்	ெசய்யப்பட்ட 	என்ப 	ஏற்கனேவ
றிப்பிடப்பட் ள .	இந்தியாவிலி ந் 	எகிப் 	ெபற்ற	அைனத் ப்	பண்டங்க ம்,

பாலஸ்தீனத்தி ம்	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்டன	எனச்	சிரமமின்றி	 	ெசய்
ெகாள்ளலாம்.	
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சீன	லவங்கம்,	இந்தியக்	கப்பற்பயணம்	 லம்	அேரபியா	மற் ம்	கிழக்
ஆப்பிரிக்கக்	கடற்கைரக க் 	வழி	கண்ட 	என்றால்,	சீனா க் ம்,
இந்தியா க் ம்	இைடயில்	கி. .	இரண்டாம்	ஆயிரத்தாண் ல்,	வாணிகப்
ேபாக் வர 	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	இவ்வாணிகம்	 றித்த	எ த் 	 ல
ஆவணங்கள்	சில	அழியாமல்	உள்ளன.	 திஸ் ரர்	ெபற்ற	திைறப்ெபா ள்க ள்
சீனாவிலி ந் 	வந்த	பட்ைட ம்,	 றிப்பி கிற ,	மகாபாரதம்.	(சீன	க த்பவன்
அ ர்னம்	-	மகாபாரதம்	-	2:51:1843)	சீன	நாட் 	வரலாற் ப்	பதிேவ கள்,
கிறிஸ்தவ	ஆண் த்	ெதாடக்கத்திற் 	 ன்னர்,	ஏறத்தாழ,	கி. .	12	ஆம்
ற்றாண் 	ேபா ம்	அத் ைணப்	பழங்காலத்தில்,	மலாக்காேவா 	ெகாண் ந்த

கடற்பயணத்ைதக்	 றிப்பி கின்றன.	(Scoff's	Periplus	Page:	246).



அதிலி ந் 	மேலயா,	இவ்வாணிகத்தின்	ெபா ள்	களஞ்சியமாக	இ ந்
வந் ள .	தமிழ்நாட் ல்,	அன்றாட	வாழ்வில்	பயன்ப த் ம்	ஒ 	ெபா ளாம்
ெவற்றிைல,	தமிழர்களால்	வைரயைறயின்றித்	தின்னப்ப கிற 	என்றா ம்,
ஆதியில்	அஃ 	ஓர்	உள்நாட் ப்	ெபா ளன் .	தமிழில்,	அதற் ப்	ெபா த்தமான,
இயல்பான	இயற்ெபயர்	இல்ைல.	அவிக்காமல்	உண்ணக் ய	ஒேர	இைலயாக	அ
இ ப்பதால்,	ெவற்றிைல,	அதாவ ,	ெவ ம்	இைல	எனச்	ெசயற்ைகயாலான	ஒ
ெபயரினாேலேய,	“அ 	 றிக்கப்ப கிற .	தமிழ்	இலக்கணத்தில்	ெபயர்கள்,
இ றிப்	ெபயர்,	காரணப்	ெபயர்	எனப்	பிரித் 	வழங் வதில்	காணலாம்.	பயன்
றித்த	ஆய் க் 	என் ைடய	ஆரியத் க் 	 ந்திய	தமிழ்	நாகரீகம்	(Pre-

Aryan	Tamil	Culture	-	page	:	13-16)	என்ற	 ைலக்	காண்க).	பிற	இந்திய
ெமாழிகளி ம்,	ெப ம்பா ம்	மேலயா	விலி ந் 	வந்த	அதன்	 ைழ 	க தி,
அப்ெபயர்	இடப்பட்ட 	என்பைதக்	காட் ம்	வைகயில்,	அ ,	இைல	என்ேற
அைழக்கப்ப கிற .	(ெவற்றிைல	உண் ம்	வழக்கத்திற்கான	சில
பழங் றிப் கள்,	கி.பி.	5	அல்ல 	6ஆம்	 ற்றாண் ல்	இயற்றப்பட்ட
சிலப்பதிகாரத்தில்	காணப்ப 	கின்றன.	உண் 	 த்த	கணவ க் க்	கண்ணகி,
பாக்ேகா 	“கலந்த	ெவற்றிைல	தந்தைதச்	சிலப்பதிகாரம்	 கிற .	“உண் 	இனி
தி ந்த	உயர்	ேபராளற் ,	அம்ெமன்	தினாயேலா 	அைடக்காய்	ஈத்த”
(ெகாைலக்களக்காைத	5455)	ெவற்றிைல,	பாக் ,	 ண்ணாம் கைள	ைவத் க்
ெகாள்வதற்காக,	பல	ம ப் கள்	உைடயனவாகத்	ைதக்கப்.	பட்ட,	இன் ம்
வழக்கத்தில்	இ க் ம்	சிறிய	ைப,	அைடப்ைப	என்ற	ெபயரில்	ஆதி	காலத்தி ம்
பழக்கத்தில்	இ ந்த .	ெபான்னால்	ெசய்யப்பட்ட	அைடப்ைப	சிலப்பதிகாரத்தில்
றிப்பிடப்பட் ள ,	“சாமைரக்	கவரி ம்	தமனிய	அைடப்ைப ம்”	(ஊர்காண்

காைத	128)	அரசர்	கைள ம்,	அரசர்	நிகர்	ெசல்வர்கைள ம்,	ெவற்றிைல
அடங்கிய	ைப	ஏந் வார்	எ ம்	ெபா ைடயதான,	அைடப்ைபக்காரர்	என
அைழக்கப்ப ம்	பணியாளர்	எப்ேபா ம்	 ழ்ந் 	கிடப்பர்.	அப்பணியாளர்	பாசவர்
அதாவ ,	பச்சிைல	எ ம்	ெபா ைடயதான	பா 	ஏந் வார்	என
அைழக்கப்ப வர்.	அரசைனச்	 ழ்ந்தி க் ம்,	எண்ேபராயம்	என	அைழக்கப்ப ம்
எண்மரில்,	அவ ம்	ஒ வராவர்	"பாசவர்,	வாசவர்"	-	(சிலப்பதிகாரம்	-	இந்திர
விழ ெர த்த	காைத	-	26).	
சீனா டன்	நைடெபற்ற	தைலயாய	வாணிகம்,	ெதாடக்கத்தில்	அந்நாட் ல்	உற்பத்தி
ெசய்யப்பட் ,	அங்கி ந் 	இந்தியா க் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டபட் ,
கற்கண் த் ள்	ஆகிய	இவ்விரண் ல்தான்.	ேவ 	பண்டங்களின்	உ வகப்ப த்தி
விரித்த	ெபயர்கேள,	தமிழில்,	அவற்றின்	ெபயர்களாயின.	பட் 	எ ம்	ெசால்
ெதாடக்கத்தில	ம த்தல்	எ ம்	ெபா ைடயதாகேவ,	பல ைற	ம க்கப்பட் ,
ேதாள்	மீ 	அணிந் 	ெகாள் ம்	ஆைட,	பட் 	எனப்பட்ட .	சீனாவிலி ந் 	வந்த
ஆைட ம்,	அவ்வாேற	ம த் 	அணியப்பட்டதால்	அப்ெபயர்	அதற் ம்	நீண்
விட்ட .	சீனாவிலி ந் 	வந்த	ஒன் 	எ ம்	ெபா ளில்	அ 	சீனம்	என்



அைழக்கப்ப ம்.	வடெமாழியிலி ந் 	கடன்	வாங்கி	வழங்கப்ெப ம்	சர்க்கைர
எ ம்	ெசால்,	ெதாடக்கத்தில்	மணல்	எ ம்	ெபா ள்	உைடய .	கற்கண் த்	 ள்
மணல்	ேபால்	காட்சி	அளிப்பதால்,	அப்ெபயர்,	கற்கண் த்	 க் ம்
இடப்பட் விட்ட .	ெதாடக்கத்தில்	க ம் 	எ ம்	ெபா ைடயதான	அக்காரம்
என்ற	ெசால்,	ஆ ெபயராக,	அக்க ம்பிலி ந் 	ெபறப்ப ம்	ெபா ள்	களாம்
ெவல்லம்	சர்க்கைரக் ம்	ெபயராகி	விட்ட .	'சீனாவில்	உற்பத்தியான 	எ ம்
ெபா ளில்	அ 	சீனி	என் ம்	அைழக்கப்ப ம்.	பட் ம்,	சர்க்கைர ம்,
ெதாடக்கத்தில்,	ந மணப் ைக	த ெபா ள்கள்,	சிகப் ப்	பவழம்	(Costus),	மிள
ஆகிய	இப்பண்டங்க க்காக	மாற்றிக்	ெகாள்ளப்பட்டன.	ெதன்	இந்தியர்
சீனா க் ம்,	ேமற் 	ஆசியா க் ம்	இைடயில்	வணிக	இைடத்தரகர்களாக ம்
ெசயல்பட்டனர்.	வழக்கமான	கடல்வழி,	ேகாதன்	(Khotan)	வழியாகேவ	இ ந்
வந்த .	ஆனால்	அ க்க 	நிகழ்வ ேபால்,	 க்கிப்	பழங் யினரின்
தி ர்த்தாக் தல்கள்	காரணத்தால்,	வணிகப்பாைத,	ெதற் க் 	மாறித் ,
தமிழ்நாட் த்	 ைற கங்கள்,	ேமற் 	ஆசியா க் ம்,	கிழக் 	ஆசியா க் ம்
இைடயிலான	சந்திக் ம்	இடமாகிவிட்டன,	
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ஏறத்தாழ	 ப்ப 	ஆண் க க் 	 ன்னர்	‘'இந்திய	தத் வத்தின்	 க்கம்”
என்ற	என்	 லில்,	இந்தியர்களால்	இன் 	பின்பற்றப்ப ம்	சமயம்,	ெப ம்பா ம்
ஆகமங்கைளேய	 ைமயாக	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ள .	ேவதங்கேளாடான
ெதாடர் 	ஒ சிறி ம்,	அல்ல ,	அறேவ	இல்ைல	எனக்	 றிப்பிட் ந்ேதன்.	ேவத
ெநறிக்	கட ள்	வழிபாட் 	 ைறயான	ைவதீக	ெநறி	,	மகாபாரதப்	ேபா க் ப்
பின்னர்	அழியத்	ெதாடங்கிவிட்ட .	இக்காைல,	அ 	ெப ம்பா ம்	அழிந்ேத
விட்ட .	“ஸ்ெரௗத	கர்மாவின்	“	(அதாவ 	ேவதவழிபாட் 	ெநறியின்)	ெப ம்ப தி
அழிந்ேத	விட்ட .	‘'அக்னி	ஆதானம்,'’	மிக ம்	எளிைமயாக்கப்பட்ட	வாஜெபயம்,
க டசயனம்,	மற் ம்	ேசாமயாகம்	ேபா ம்,	அத் ைணச்	சிறப்பிலா	வழிபாட்
ெநறிகள்	மட் ேம,	ஒ சில	மக்களால்	அவ்வப்ேபா 	ேமற்ெகாள்ளப்	ப கின்றன.
இந்தக்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்,	தீ	ஓம்பல்	கடைமைய	 ன்
தைல ைறகளாகப்	 றக்கணித் 	வி வேரா,	அப்பார்ப்பனக்	 ம்பத்தவர்,
பார்ப்பனராம்	த திைய	இழந்தவராவர்	என்ற	விதி ைறைய	அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் 	மதிப்பிட்டவழி	நனிமிகக்	 ைறவான	-	 ம்பத்தவேர	பிராமணர்களாக
மதிக்கப்ப மள ,	“ஸ்மார்த்த	கர்ம”	ெநறிதா ம்	விைரந் 	மைறயலாயிற் .
இ ந் ம்	இந்தியா	ஆழ்ந்த	சமயச்	சார் ைடயதாகேவ	உள ;	ஆனால்	அந்த
ஆழ்ந்த	சமய	உணர் ,	ேவதெநறி	வழிபாட் 	 ைறகைளயல்லாமல்,	ஆகம	ெநறி
வழிபாட் 	 ைற	அளவிேலேய	அைமந் ள .	

ஆகமம்	பற்றிக்	 ம்ேபா ,	அச்ெசால்	உணர்த் ம்	பல	ெபா ள்க ள்,
ஆப்தவசனம்’	(அதாவ ,	 ற் ம்	உணர்ந்த	ெபரிேயார்களின்	ெமய் ைர	என்ப ம்
ஒன் 	என்பைத ம்),	அதிலி ந்ேத,	ஆகமம்	என்பதன்	மற்ெறா
ெபா ள்	உ ப்ெபற்ற 	என்பைத ம்	ஆப்தவசனங்களில்,	மிகப்	ெபரிய 	அல்ல
மிகச்	சிறந்த .	ேவதம்"	ஆதலின்,	அவ்ேவத ம்	சில	சமயம்	ஆகமம்	என
அைழக்கப்ப ம்	என்பைத ம்	நான்	மறந் விடவில்ைல.	உண்ைமயில்,	ஆகமம்	என்ற
ெசால்,	பைழைமயிலி ந் 	வந்த 	எ ம்	ெபா ள்	உைடயதா ம்.	ஆனால்,	ஆகமம்
என்ப ,	சிவ,	விஷ் ,	சக்தி	வழிபாட் 	ெநறிகைள	உணர்த் ம்
த்தகங்களாகிய	தந்திரம்'	என்பதன்	ெபயர்கைள	உணர்த் ம்	உண்ைமப்
ெபயரா ம்.	இப்ெபா ள்	நிைலயில்,	ஆகம	ெநறி	வழிபா கள்,	ேவதங்கேளா
ேவ பட்டனவாம்.	ெபௗத்தர்கள்,	ைஜனர்	களின்	சமயக்	க த் க்க ம்
பைழைமயாகேவ	வ வன	ஆதலின்,	அைவ ம்	ஆகமங்கள்	என்ேற
அைழக்கப்ப ம்.	இவ்வாகமங்கள்	அைனத் ம்	அவற்றின்	ெதாடக்க	நிைலயில்,



ேவதங்க க் 	அதாவ 	கர்ம	காண்டங்க க் 	எதிரிகளாம்.	ைசவ	ஆகம
ெநறி,	மேகஸ்வர"	ெநறி,	பா பத	"	ெநறி.	என ம்	வழங்கப்ப ம்.	ைவஷ்ணவ"	ஆகம
ெநறி	,	பாகவதம்"	என் ம்	(அதாவ 	இைற	சார் ைடய)	"சாத்தவதம்"	என் ம்
(சாத்தவத	அரசியல்	 ம்பத்தவேர,	அவர்கைளப்	ெப ம்பா ம்	 தன்	 தலில்
ஆதரித்தைம	யால்),	பாஞ்சராத்ரம்"	என் ம்,	வழங்கப்ப ம்.	இ தியில்	 றிய
இச்ெசால்,	ேவ 	ஒ 	ெபா ைள ம்	 றிக் ம்.	அ ,	விஷ் வின்	தி ேமனிைய
வழிப ம்	சிறப் 	வழிபாட் 	ெநறிைய	உணர்த்தி	,	அப்ெபா ள்	உணர்த் ம்
வைகயால்,	ைவகானஸர்கள்"	பின்பற் ம்	வழிபாட் 	ெநறிேயா 	உணர்த்தப்
பயன்ப வேதா ,	ைவகானஸர்"	எ ம்	இச்ெசால்,	கா 	ெசன் 	வா ம்
சந்நியாசிகைள ம்,	ெபா வாகக்	 றிக் ம்)	ஆகம	வழிபாட் 	ெநறிகள்,	ைவதீக
வழிபாட் 	ெநறிக க் ப்	பைகயாக	அைமந்த	பழங்காலத்தில்,	ஆகமத்திற் ம்,
ேவதத்திற் ம்	இைடயிலான	ேவ பா 	நன் 	உணரப்பட்ட .	ஆனால்	கடந்த	பல

	ஆண் காலமாக,	அைவ	இரண் ம்	இரண்டறக்	கலந் 	விட்டைமயால்,
இக்கால	மக்களால்,	அவ்விரண் ற் ம்	இைடயிலான	ேவ பா 	உணரப்படவில்ைல.
அ 	மட் மல்லாமல்,	அதற் 	ேம ம்	ஒ ப 	ெசன் ,	ஆகம	ெநறிகள்,	 ந்த

பாக	ேவத	ெநறிகளிலி ந்ேத	உ ப்ெபற்றன;	ேவத	உண்ைமகளின்
விரி ைரகைளத்	தன்னகத்ேத	ெகாண் ள்ளன;	அல்ல 	இன்ைறய	கால
நிைலக் ம்	ஏற் ம்	வைகயில்	அவ்ேவத	உண்ைமகைளத்	தத்ெத த் க்
ெகாண் ள்ளன	என்ற	ெகாள்ைக ம்	பரவலாக	வழங்கலாயிற் .	மந்திரங்கள்
இயற்றப்பட்ட	காலகட்ட	 விற் ம்,	பின்னர்,	ேவதங்கள்,	‘'அெபௗ 	ெஷயம்”
அதாவ ,	காலெவளி	எல்ைலகைளக்	கடந்த	 ஷனாகிய	ஈஸ்வரனா ம்
இயற்றப்படாதன	,	எனக்	க தப்பட்டன.	ஆனால்,	ஆகமங்கள்	(ைசவ,	சாக்த	,
ைவஷ்ணவ)	மட் ம்,	சிவன்	அல்ல 	விஷ் வின்	வாயிலி ந் 	ெவளிப்பட்டன
வாக	உரிைம	ேகாரப்பட் 	அதனால்,	அைவ	 ைறப்ப 	“ெபௗ ேஷயம்”	என
அைழக்கப்படலாயின.	

ேவத	சம்ஹிதாக்களில்	 றப்பட் ப்பன	எல்லாம்,	ைவதீக	சடங் களின்ேபா ,
ஓ வதற்கான	மந்திரங்களாம்.	ஆனால்,	ஆகமங்கள்	சிவ	அல்ல 	விஷ்
வழிபாட் 	ெநறிகளின்	விளக்கங்கைள ம்,	ேயாகப்	பயிற்சி	 ைறகைள	 ம்,
தத் வ	ஞான	ஆராய்ச்சிகைள ம்	நம்மகத்ேத	ெகாண்ட	பாட ல்களாம்.	மந்திரப்
ப தி,	பிராமணப்ப தி	ஆகிய	இரண்ைட ம்	ெகாண்ட,	அல்ல 	கர்மகாண்டம்,
ஞான	காண்டம்	ஆகிய	இரண்ைட ம்,	அல்ல ,	ேவத	ேவதஸிரஸ்	ஆகிய
இரண்ைட ம்,	 றிக்க,	ேவதங்கள்,	ஒ 	மீமாம்ஸத்தின்	 ைணைய	நா கின்றன.
ஆனால்	ஆகமங்கள்,	 ைறயான	பாட	 ல்களாதலின்	ஒேராவழி,	ேதைவப்ப ம்
உைர	விளக்கம்	ஒன்ைற	மட் ேம	எதிர்ேநாக் ம்.	

ஆகமங்கள்,	கி.பி.	1000க் ப்	பிற்பட்ட	காலத்ேத	வழக்காற்றிற் 	வந்த	‘'பாைஷ'’
என்ற	ெமாழிவ வில்	இ க்க,	ேவதங்கள்,	சந்தாஸ்”	எனப்ப ம்,	மிகப்பைழய	கிைள



ெமாழியில்	உள்ளன.	இவ்வள ம்,	எ த் 	வ வம்	பற்றியனவாம்.	இனி	வழிபாட்
ைற	பற்றியன.	ைவதீக	வழிபா ,	தீ	வழிபாடாம்.	ஒவ்ெவா 	வழிபாட்

நிைலக் ம்,	ெந ப் 	 ட்டப்பட	ேவண் ம்,	அந்ெந ப் 	தீக்ெகா ந்தாக	எ ப்பப்பட
ேவண் ம்.	அத்தீயிைடயிேலேய	பைடயல்கள்	ெகாட்டப்பட	ேவண் ம்.
ஆகமவழிபா ,	தீயற்ற	வழிபா ,	பைடயல்கள்,	வணங்கப்ப வதன்	 ன்	வறிேத
காட்டப்	பட் ப்	பின்னர்	எ த் க்	ெகாள்ளப்ப ம்.	 ன்னதில்	பைடயல்கள்,
தீயிைடேய	இடப்ப வதால்	அைவ,	கட ள்களால்	உண்ணப்ப கின்றன.	பின்னதில்
ஆண்டவன்	கண் க் ப்	 லப்படா	 ண்ணிய	ஒன்ைற	மட் ேம	ஏற் க்	ெகாள்
மாதலின்,	இைறவழிபாட்டாளன்,	அப்பைடயைலத்	தா ம்	உண் ,	தன்
உறவினர்க் ம்,	நண்பர்க க் ம்	பகிர்ந் 	அளிப்பன்	ஆதலின்	வழிபாட்டாளன்,
தன்	பைடயல்	ெபா ளில்	எைத ம்	இழப்பதில்ைல.	ைவதீக	வழிபாட் 	ெநறியில்,
உலகப்	பைடப் 	நிைலயில்	ஒவ்ெவான் ம்	தனித்தனி	கடைமகைளக்	ெகாண்ட
எண்ணற்ற	கட ள்கள்	வழிபடப்பட்டன.	

ஆகம	வழிபாட் 	ெநறியில்,	விவிலிய	 லில்	 றப்ப ம்	 தர்களின்	கட ளாகிய
"ெஜாஹாவ்"	(Jehovah)	ைவப்ேபால,	ஒேர	ஒ 	கட ள்	தான்	வழிபடப்பட்ட .
உலகத்	ெதாடர்பான	அத்தைன	ெசயல்பா க ம்,	அதன்	ைககளிேலேய
அடங்கிவி ம்.	ேவதவழிபாட் 	ெநறியில்	கட க் ப்	பைடக்கப்ப ம்	ஒவ்ெவா
பைடய ம்:	ேவதமந்திரம்	ெதாடரேவ	பைடக்கப்ப ம்	என்ப 	மட் மன் ,
வழிப ேவானின்	ஒவ்ெவா 	ெசய ம்,	உதாரணத்திற் ச்,	ேசாமபானம்
ெகாண் வர	வண் யில்	காைளகைளப்	 ட் வ ,	அக்காைளையத்	 ரத்தி	ஓட்ட
ஒ 	ெகாம்பிைன	ஒ ப்ப ,	பைடயல்	ெபா ள்	ஒன்ைறக்	ைகயால்	பற் வ ,
பாைலக்	ெகாதிக்க	ைவப்ப ,	கைடந் 	ேமார்	ஆக் வ .	 ங்கச்	ெசால்லின்,
சிறியனேவா,	ெபரியனேவா	ஆன	ஒவ்ெவா 	ெசய ம்,	ெசய் ள்	வ வில்	அல்ல
உைர	வ விலான	ஒ 	மந்திரம்	ஓதைலத்	ெதாடர்ந்ேத	நைடெப ம்.	ஆனால்	ஆகம
வழிபாட் 	ெநறியில்	ேவத	மந்திரங்க க் ச்	சட்ட	 ர்வமான	இடம்	எ ம்
இல்ைல.	ஒ சில	இங் ம்	அங் ம்	ஓதப்ப கின்றன.	ஆனால்	அ ம்	ெபரி ம்
ைறயற்ற	நிைலயிேலேய	ஓதப்ப ம்.	உதாரணத்திற் 	" "	என்ற

அைசச்ெசால்ேலா 	ெதாடங் ம்	ஒ 	மந்திரம்,	கட க் 	மணப்ெபா ைள
அர்ப்பணிக்கப்	பயன்ப த்தப்ப ம்.	உ-ம்.	‘' ப”.	உண்ைமயில்	இம்மந்திரம்,	ஒ
வண் யின்	 கத்த 	எ க்கப்ப வைதக்	 றிப்பதாம்.	ஆனால்	ஆகம	வழிபாட்
ெநறியின்	உயிர்ப்ப தி,	வணங்கப்	ப ம்	கட ைளக்	 றிக் ம்	பல்ேவ
ெபயர்கைள,	நான்	வணங் கிேறன்	எனப்	ெபா ள்ப ம்	‘நமஹ”	என்பைத.
இைணத் த்	தி ம்பத்	தி ம்பக்	 வேத	ஆ ம்.	ைவதீக	வழிபாட் 	ெநறியின்
சாரம்,	பைடயல்கைளத்	தீயிைடச்	ெசாரிவேத	ஆம்.	ஆனால்,	ஆகம	வழிபாட்
ெநறியின்	சாரம்,	உபகாரம்	ஒன்ேற;	அதாவ 	தாம்	வழிப ம்	கட ள்	தி ேமனிைய
நீராட் வ ,	ஒப்பைன	ெசய்வ ,	உண 	பைடப்ப ,	உண்ைமயில்,	தங்கள்	வீட் ற்
வ ம்	வி ந்தினர்	அல்ல 	தங்கள்	அரசன்	ஆகிேயார்க் ச்	ெசய் ம்	அத் ைண



உபசரைணகைள ம்	ெசய்வதாம்.	

ஆகேவ,	ைவதீக	வழிபாட் 	ெநறியில்	வழிப ம்	கட ளின்	காணக் ய
வ ைடய	பிரதிநிதித் வம்	அதாவ 	ெதய்வத்தி ேமனி	எ ம்	ேதைவயில்ைல.
காணக் ய	தீ	ஒன்ேற	எல்லாக்	கட ள்களின்	பிரதிநிதி	ஆ ம்.	ஆகம	வழிபாட்
ெநறியில்	வழிபடப்ப ம்	ஒ 	கட ள்,	யாேதா	ஒ 	வைகயில்	கட் லன்	ஆகக் ய
சில	சின்னங்களாக	அைமய	ேவண் ம்.	அச்சின்னம்,	 டநம்பிக்ைக	சார்ந்த	வாள்
அல்ல 	தண் ,	பட் ப்ேபான	அல்ல 	உயி ள்ள	மரம்,	கல்,	ஓ ம்	அ வி,	லிங்கம்,
சாலகிராமம்	அல்ல 	அைனத்	திற் ம்	ேமலாக,	ஒ 	படம்,	அல்ல 	வழிப ேவாரின்
க த்	திற் 	ஏற்ப,	உேலாகம்,	கல்,	ெசங்கல்,	 ண்ணாம் 	இவற்றால்	ஆன	சிைல
ஆகியன	 லம்	பிரதிட்ைட	ெசய்யப்ப தல்	ேவண் ம்.	

���������
ேவதத்தின்	 ந்த	 	ேவதாந்தம்.	ைவதீகக்	கர்மத்தின்	 ந்த	
ஞானம்.	இறவாப்	ெப நிைலைய	அைடவதற் ரிய	மார்க்கம்	அறி ைடைம.	“
அவைன	அறிவதன்	 லேம,	இந்நில	உலகில்,	ஒ வன்	இறவாப்	ெப 	நிைலைய
அைடகிறான்.	அவைன	அைடவதற் 	இ 	தவிர்த் 	ேவ 	வழி	இல்ைல	“	("தம்
எவம்	வித்வான்	அமர்த	பஹவதி	நான்யஹ	பந்தா	அயனாய	வித்யேத	என்கிற
ஸ் தி)	ஆகம	ெநறியின்	 ந்த	 ேவ	பக்தி	.	இறவாப்	ெப நிைலைய
அைடவதற்கான	வழி,	அவன்	மீ 	இைடவிடாத்	தியானம்	ஒன்ேற	ஆம்	(அனன்ய
சிந்தா)	அல்ல 	ஸ்ரீகி ஷ்ணன்	'வலி த்திக்	 றிப்பிட் க்	 மா ,
ஒ வைனப்	பற்றிேய	சிந்தித்தல்,	(ஏகபக்தி).	உபநிஷதத்தில்	கற்பிக்கப்ப ம்
ப்பத்திரண் 	வித்ைதக ம்,	ஒ வன்	தன்	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாைள

அைடவதன்	 ன்னர்,	அவன்	கைடப்பி க்க	ேவண் ய	சில	கட் ப்பாட்
ெநறிகளின்	வ வங்களாம்.	
ஆகமங்களின்,	 தலாவ ம்,	இரண்டாவ மான	 ல்கள்	(சரிைய,	கிரிைய)
சிவன்	அல்ல 	விஷ் ைவ	வழிப வதற்கான	வழி ைறகைளக்	 கின்றன.
ஆனால்	பக்தி	ெநறியின்	கட் ப்பாட் 	நிைலகள்,	பல	இடங்களில்	ேயாகப்	பயிற்சி
வ விலான	தத் வார்த்த	கடைமகைள ம்	உடன்	ெகாள்ள	ேவண் யி ப்பதால்,
ஆகமங்களின்	 ன்றாவ 	 ல்,	ேயாகநிைல	பற்றிக்	 கிற .	ஈண் 	ஞானம்
எனக்	 றப்பட்ட ,	ேமேல	 றிப்பிடப்பட்ட	ஞானம்	அன் .	மாறாக,	ஆகம	ெநறிக்
ேகாட்பா களில்	 ைத ண் 	கிடக் ம்	தத் வார்த்தக்	ெகாள்ைககைள
விளக் வ 	என்ற	ெபா ள்	உைடயதாம்.	இந்தத்	தத் வம்,	ேவதாந்தத்
தத் வத்திலி ந் 	 ற்றி மாக	ேவ பட்ட .	காரணம்,	பின்ன ,
இப்பிரபஞ்சத்திற் ப்	பின்னால்,	ஒேரெயா 	உண்ைமப்	ெபா ைள	மட் ேம,
அதாவ 	பிரம்மாைவ	மட் ேம	உண்ைம	என	ஏற் க்	ெகாள்கிற .	 ன்ன ,
ப்ெபா ள்	உண்ைமகைள	"தத்வ	த்ரயம்"	அதாவ ,	ஈஸ்வரன்,	தனி	மனிதன்,



ெசயல்	ஆகியைவகைள,	உண்ைமப்	ெபா ள்களாம்	என	ஏற் க்	ெகாள்கிற .	

இவ்வா 	ஒவ்ேவார்	ஆகம ம்,	ேயாகபதம்,	ஞானபதம்	என	இரண்ைடக்
ெகாண் ள்ளன	என்றா ம்,	உபநிஷதங்கள்,	ஞானமார்க்கத்தின்	சமயத்தி ல்
ெதா தியாதல்	ேபால,	ஆகமங்கள்,	ெதாடக்கத்தில்,	பக்தி	மார்க்கத்தின்	சமயத்
நி ல்	ெதா திேய	ஆ ம்.	ஆகமத்	தி ைற	 ல்	பலர்க் 	உரியதாம்.
உபநிஷதம்,	 றிப்பிட்ட	சிலர்க் 	மட் ேம	உரியதாம்.	ஆகம	ெநறி	எளிய	ெநறி.
உபநிஷத	ெநறி	க ன	ெநறி.	ஸ்ரீ	கி ஷ்ணன்	பின்வ மா 	 வ 	காண்க.
‘'அ வாம்	இைறவன்	மீ 	இதயத்ைத	நி த்தி	வழிப வார்,	அ பவிக்க
ேவண் ய	 ன்பம்	மிகப்	ெபரிதாம்.	அக ணர் க க் ப்	 றஉ வம்	ெகா த் ,
வழிப வார்க் ,	இைறவைன	அ வ	நிைலயில்	நி த்தி	வழிப ம்	ெநறி,
மிகப்ெபரிய	 ன்பத்ைதத்	த ம்......	(கிெலெஸாதிகரஸ்	ெதஷாம்	அவ்யக்தாஸக்த
ெசதஸாம்	அவ்யக்தாஹிகதிர்	-	 க்கம்	ெதஹவத்பிர்	அவாப்யெத.	

பகவத்	கீைத	-	12:5	
ைவதீக	வழிபாட் 	 ைற,	மக்களில்,	நான் 	வ ணங்கள்	பிரிக்கப்ப வைதத்
ேதைவப்ப த்திற் .	ேவத,	ேவதாந்தங்கைளக்	கற்பதிலி ந் ,	நான்காவ
வ ணமக்கைள	ஒ க்கி	ைவப்பதற் ம்	ெகாண் 	ெசன்ற .	மக்கைள	நான்
வ ணங்களாகப்	பிரிப்ப ,	வ ணாஸ்ரம	தர்ம	வளர்ச்சிக் ம்,	அந்நான்
வரணத்தவர்க் ம்	ஆஸ்ரமங்கைள	வைகப்ப த் 	வதற் ம்	வழி	வ த் விட்ட .
இதன்	விைள ,	சந்நியாசம்,	பிராமணர்	ஒ வர்க் 	மட் ேம	உரிைம ைடய .
ேமா ம்,	சந்நியாச	வாழ்க்ைகயில்	இடம்	ெப ம்	தனிப்பயிற்சிக் ப்	பின்னேர
அைடயக் ம்	என்ற	ேகாட்பா களாயின.	இக்ேகாட்பாட் ன்	 ந்த	 ,
ைவதீக	ெநறிப்ப ,	ேமா ம்	பிராமணர்களால்	மட் ேம	அைடயக்	 ய
என்பதாகிற .	

ஆகம	ெநறி,	இக்ேகாட்பாட் க் 	எதிராக	நிற்கிற .	எவன்	ஒ வ ம்,	ஏன்,	ஒ
சண்டாள ம்	 ட,	விஷ் 	அல்ல 	சிவனின்	தி ேமனி	அல்ல 	சின்னத்ைதக்
ெகாண் 	வந் 	ைவத் ப்	 ைச	ெசய்யலாம்.	சிவன யார்கள்	வரலா 	 ம்
தமிழ்ப்	ெபரிய	 ராணம்,	ேகாயில்களில்,	சிவைன	வழிபட்ட,	இழி லத் ச்	ைசவ
அ யார்கைளக்	 றிப்பி கிற .	காளத்தித்	தி க்ேகாயிலில்	உள்ள	சிவ க் க்
கண்ணப்ப	நாயனார்,	இைறச்சி	உணைவப்	பைடத் ள்ளார்.	ைவஷ்ணவ
ஆழ்வார்களில்	ஒ வரான,	ெப ம்பா ம்	கி.பி.	8ஆம்	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த
பாணன்,	சீரங்கம்	தி க்ேகாயிைலக்	 ழ	உள்ள	ெதய்வத்	தி மண்ணில்
நடப்பதற் ம்	த தி	அற்றதாம்	அள 	இழி ைடயவராகக்
க தப்ப ம்,	கால்கைளக்	ெகாண்ட	இழி லத்தவராகக்	க தப்பட்டவர்.
ஆகமங்கள்,	நான் 	சாதிக்	ெகாள்ைகைய	ஏற்கவில்ைல.	

ஆனால்	உண்ைமயில்	ேவதத்தின்	ஒ 	ப தியாகிய	ேவதாந்தம்,



த்திரர்க க் க்	காட்டப்படா 	மைறக்கப்	பட்ட	ஒ 	 லா ம்.	இைத
உ திப்ப த் ம்,	ஒ 	தனிப்	பிரிைவேய	'பாதராயணம்"	ெகாண் ள ,	காரணம்,
த்திரர்கள்,	தங்கைளத்	 ய்ைமப்ப த்திக்	ெகாள் ம்,	சடங் 	ெநறிக க் த்

த தி	பைடத்தவரல்லர்,	ஆகேவ,	அவர்கள்,	ேவதங்கைள,	ஓத ம்	ேகட்க ம்
விலக்கப்	பட்டனர்.	(ேவதம்	-	 த்திரம்	-	1:335-38)	ஆகமங்கள்	இதற் 	மாறாக,
அைனத் 	மக்க க் ம்	உரிைம ைடயவாம்.	அதன்ப 	இன் ம்	சிவ	தீக்ைஷ
ெபற்ற	ஒ 	பைறயன்,	அத்தீக்ைஷையப்	பிராமணன்	ஒ வ க் க்	ெகா த் ,
அப்பிராமண க் க்	 வாக ம்	ஆகலாம்.	ஆகம	ெநறியாளர்களிைடேய
சந்நியாச	நிைலக ம்	பரவலாயின.	ைவஷ்ணவ	சந்நியாசிகள்,	ஏகாந்திகள்"
என் ம்,	ைசவ	சந்நியாசிகள்,	சிவேயாகிகள்	என் ம்	அைழக்கப்பட்டனர்.	
ஆகமங்களின்	அ ப்பைடக்	ெகாள்ைகப்ப 	எல்லா	இனத்தவர்க் ம்	உரியதான
பக்தி	ெநறி,	ஒ 	இல்லறத்தாைன ம்,	வாழ்க்ைகப்	ெப ங்கடைலக்	கடந் 	கைர
ேசர்க்க	வல்லதாம்	ஆதலின்,	சந்நியாச	நிைல,	ேமா ம்	அைடவதற்கான
அ ப்பைடத்	ேதைவயன் .	பக்தர்கள்	சந்நியாசிகள்	ஆகின்றனர்	என்றால்,
அதற் க்	காரணம்	ேயாகப்	பயிற்சி,	ஆகம	ெநறிேயா 	இரண்டறக்	கலக்கவில்ைல
ஆயி ம்,	அதன்	ஒ 	ப தியாக	ஆகிவிட்ட .	ேம ம்,	ேயாகப்பயற்சி,	சந்நியாச
வாழ்க்ைகயில்	எளிதில்	ேமற்ெகாள்ளக்	 யதாயிற் .	
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பண்ைட	நாட்களில்,	ைவதீக	ெநறியாளர்க க் ம்,	ஆகம	ெநறியாளர்க் ம்,
இைடயில்	ெப ம்பைக	-	க ம்பைக	நிலவி	இ ந்த .	ஆகம	ெநறியாளர்கள்,
கட ள்	ெபயரால்	இரத்தம்	சிந்தப்ப வைத	ெவளிப்பைடயாகேவ	கண் த்தனர்.
இைறச்சி	உண்பைத,	அதி ம்	மாட் ைறச்சி	உண்பைத	எதிர்த்தனர்.	இரத்தம்
சிந் ம்	யாகங்கள்	 றித்த	அவர்	கண்டனங்களின்	எதிெராலி	,	மகாபாரதத்தில்
ேகட்ட .	ைவதீக	ஆகம	ெநறி	களின்	ஒ ங்கிைணந்த	அவ்வி 	ெநறிகளி ம்
உள்ள	நல்லனவற்ைறெயல்லாம்	ேதர்ந் 	தன்னகத்ேத	ெகாண்ட	ஒ ெநறியிைனப்
பின்பற்றத்	ெதாடங்கிய	மக்களால்,	பிற்காலத்தில்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	யாகங்களில்,
உயி ைடக்	கால்நைடக க் ப்	பதிலாக,	மாவினால்	ெசய்யப்பட்ட,	அவற்றின்
வ வங்கைள	(“பிஷ்டபஷீ	“)	மாற் ப்	ெபா ளாக	ஏற் ம்	நிைலக் ம்
ெகாண் வந் விட்ட .	

பகவத்கீைத,	ெதாடக்கத்தில்,	ஆகம	ெநறியாளரின்	ஒ பிரிவினராகிய
பாகவதர்களின்	சமய	 ல்	ெதா ப்	ேபா ம்,	ஸ்ரீகி ஷ்ணன்,	பாகவதர்களின்
பக்திெநறிைய,	ேவதாந்திகளின்	ஞானெநறி,	சாங்கியர்களின்,	நனிமி 	 ட்பம்
வாய்ந்த	இயல்கடந்த	ஆய் 	ெநறிகேளா 	ஒ ங் 	இைணத் ,	ேவ 	ேவ ப ம்
இந்ெநறிகள்	எல்லாம்,	ஒேர	உண்ைமப்	ெபா ளின்	பல்ேவ 	ேகாணங்களாகத்



ேதான் ம்,	உயர்ந்த	நிைலயிலி ந் 	ேபசத்	ெதாடங்கி,	அறிெவல்ைல	கடந்த
இப்ேப ண்ைமைய	அர்ச் ன க் 	உபேதசம்	ெசய்தான்.	என்றா ம்,	பகவத்	கீைத,
ேவதத்ைத,	அதாவ 	கர்மகாண்டத்ைத	மிகமிகக்	க ைமயான	ெசாற்களால்,

ற்றிக்	கண் க் ம்	நிைலயில்,	தன் ைடய	ஆகம	ெநறி	இயல்ைப	ேவண் மள
இன்ன ம்	ெபற் ள .	

“ஓ	பார்த்தா!	ேவதங்கள்	பற்றிய	வாதங்களில்	மகிழ்ச்சி	கா ம்,	அறிவிலிகள்,
அணிநயம்	கலந்த	இவ்வினிய	ெசாற்கைளக்	 கின்றனர்.	கர்ம	பாைதையத்
தவிர்த் 	ேவ 	எ ம்	இல்ைல,	அவர்களின்	உள்ளம்	ஆைசகளால்	நிரம்பி
வழிகிற .	அவர்கள்	ஸ்வர்க்கத்தில்	அ பவிக்கப்	ேபா ம்	இன்பத்திற்காக	ஏங்கி
நிற்கின்றனர்.	அவர்கள்,	ம 	பிறவிைய	எ 	த ேமா,	அதி ம்,	கர்மத்தின்
பயனி ம்,	எண்ணற்ற	சடங் கைளக்	ெகாண் ள்ள	விழா	நிகழ்ச்சிகளி ம்,
றியாக	நிற்கின்றனர்;	இன்ப	 கர் 	அதிகார	ஆைண	ெநறிகைளப்

பின்பற் கின்றனர்.	இன்ப	 கர் க் ம்,	அதிகார.	ேபாைதக் ம்	அ ைமப்பட் ப்
ேபான	உள்ளத்ேதா ,	இன்ப	 கர்வி ம்	அதிகார	ேபாைதயி ம்	ஈ பா
ெகாண் வி ம்	அவர்களின்	 த்தி,	அவர்க க் ச்	சிறிேத	அறிவிைனத்
த மாயி ம்,	அைமதியான	தியானத்தில்	நிைலயாக	நிற்கா .	ேவதம்,	 ன்
ணங்களால்	உ வான	ெபா ள்கைளப்	பற்றிக்	 கிற .	ஆனால்,	அர்ஜ்ஜூனா!

அம்	 க் ணங்	களால்	உ வா ம்	ெபா ள்க க் 	அப்பாற்பட்டவனாக
இ ப்பாயாக	இைவயல்லாமல்,	ஆகமங்க க்ேக	உரியவாய	எண்ணற்ற	ெசாற்கள்
பகவத்கீைதயில்	இடம்ெபற் ள்ளன.	

யாமிமாம்	 ஷ்யிதாம்	வாசம்	ப்ரவதந்த	அவிஷ்கிதஹ	
ேவதவாத	ரத்ஹாஹ	பார்த்த	!	நான்யத்	அஸ்திதி	வாதிைஹ	
காமரத்	மாஹ	ஸ்வர்க்க	பரர்ஹ	ஜன்மகர்ம	பஹல	பிரதாம்	
கிரியாவிேஸஷ	பஹலாம்	ேபாைகஸ்வரிய	பஹலம்ப்ரதி	
ேபாைகஸ்வர்ய	ப்ரஸக்தனாம்	தயா	அப்ஹ் த	ெசதஸாம்	
வ்யவஸாயாத்மிகா	 த்திஹி	சமாெதளன	விதியெத	
த்ைர ண்ய	விஷ்யா	ேவதா	நிஸ்த்ைர
																													 ண்ெயா	பவராஜுலர்
																																						-	பகவத்	கீைத	-	2	42-45	

ைவதீகர்கள்,	இதற் 	மாறாக,	ஆகம	வழிபாட் னைர	நனிமிக	இழிந்தவராகேவ
மதித்தனர்.	இ 	பண்ைட	ஆரியர்கள்,	மந்திரம்	ஓ ம்	தஸ் க்கைள,	'ம்ரித்ரவாஹ'
என	அைழத் 	வந்த	ஏளனத்தின்	ெதாடர்ேப	அல்ல 	ேவ 	அன் .	இவ்ெவ ப்
வளர்ச்சியின்	அைடயாளம்	இன் ம்	காணக் யேத.	ைவதீக	ெநறி ம்,	ஆகம
ெநறி ம்,	யா னாச்சாரியர்	காலம்	ெதாட்ேட,	ஒேர	ெநறியாக	இரண்டறக்
கலந் விட்டன	என்றா ம்,	ைசவம்	ைவஷ்ண	வம்	ஆகிய	இ 	சமயங்கைள ம்



சார்ந்த	ேகாயில்	 க்கைளப்	ெபா த்தமட் ல்,	ெகா ய	ேவதாந்திகளால்
இழி லப்	பிராமணர்களாகேவ	மதிக்கப்பட்டனர்.	உண்ைமயில்,	ஐம்ப
ஆண் க க் 	 ன்ன ம்	 ட	எனக் த்	ெதரிந்த	வைகயில்,	எந்தக்
ேகாயி க் ம்	 ைழயாத	அத்ைவத	ேவதாந்திகள்	இ ந் ள்ளனர்;	ேவதத்தின்

ந்த	 பாகிய	ேவதாந்த ம்,	ஆகமவழிபாட் 	ெநறிைய	வன்ைமயாகக்
கண் க்கிற .	‘பா பதர்கள்’	(ேவதாந்த	 த்திரம்	-	22:34-41)	‘பாஞ்சராத்ரர்’
(ேவதாந்த	 த்திரம்	-	22:2;	42	-44)	ஆகிய	இ வர்கைள ேம,	பாத்ராயணர்,
தம் ைடய	 த்திரங்களில்	ெவளிப்பைடயாகேவ	பழித் ள்ளார்.	

ஆகம	வழிபாட் 	ெநறிகள்	ேதான்றிய 	எப்ேபா ?	
இனி,	ஆகம	வழிபாட் 	ெநறிக்	ெகாள்ைககள்,	உ ப்	ெபற்ற 	எப்ேபா ,	அைவ
எங்கி ந் 	 கிழ்த்தன	என்பன	பற்றி	ஆராய்கின்ேறன்.	 தற்	ேகள்வி,	விைட
காண்பதற் 	அரிய 	அன் .	அண்ைமயில்	நடந் 	 ந்த	உலகப்ேபாரின்	ேபா
நைடெபற் விட்ட	நிைனத்தா ம்	ந ங்கத்தக்க	ேபரழி ,	 திய	வாழ்க்ைக
ெநறிகைளக்	ெகாணரத்	ெதாடங்கிய 	ேபால்,	அ 	எப்ப ப்பட்டதாக	இ க் ம்
என்பைத	உய்த் ணர்ந் 	 வ 	அத் ைண	விைரவில்	இயலா .	

மகாபாரதப்	ேபாரின்	மிகப்	ெபரிய	ப ெகாைலகள்,	இந்திய	நாட் 	வாழ்வியலில்,	ஓர்
ஆழமான	மாற்றத்திற் 	வழிவ த் விட்டன.	“மந்திர	மந்திரத்ரஷ்டாரஹ”	ங்களின்
கண்காணிப்பாளர்களாகிய	ரிஷிகளின்	காலம்,	மீண் ம்	வாரா	வைகயில்
மைறந் விட்ட .	ேவதத்தின்	கர்மகாண்டம்	உ தி	அளித்த	ஒன்ேறெயான்றான,
எல்லாேம	ெகட்டைவதாம்	எனக்க ம்,	அ த்தமான	ேசார் 	வாதம்,	அதாவ
இம்ைமயி ம்,	ம ைமயி ம்,	 வர்க்கேலாகத்தில்	ேபாலேவ,	 ேலாகத்தி ம்,
ஐம்ெபாறி	இன்ப	 கர்வின்	மீதான	ெகா ய	-ெவ ப் ணர்ச்சி,	மக்கைள	அ ைம
ெகாண் விட்ட .	

சிந்தைனயாளர்கள்,	நிைலத மா ம்,	இவ் லகிய க் 	இைடயில்	('நாம பம்")
நிைலத மா ம்	இயல் 	வாய்ந்த	ஒேர	ெபா ளான	("அ ரம்")	பிரம்ம	பரமம்
மீதான	பல்ேவ 	வைகயான	தியான	நிைலகளில்,	ேகட் லி ந் 	.	மீள்வதற்கான
ஒ 	வழியிைனத்	ேத க்	காணலாயினர்.	அதன்	பயனாய்,	உபநிஷதத்தின்
ப்பத்திரண் 	வித்யாக்கள்	பிறந்தன.	கர்மகாண்டத் 	வழி ைறகளின்

அ ச் வ கள்	காண்ெடாக்யத்தி ம்,	'பிரஹதாரண்யக'	வி ம்	விளங்க
உைரக்கப்ப ம்,	வித்யாக்களில்	ெதளி றத்	ேதான் மள ,	உபநிஷதங்கள்,
கர்மகாண்டத்திலி ந் 	ப ப்ப யாகத்	ேதான்றி	வளர்ச்சி	நிைலெபற்றன.
என்றா ம்,	மக்களில்	ெப ம்பாேலார்	உள் தி	அற்ற	ேநாஞ்சான்களாயினர்.	

அவர்களின்	உள்ளம்,	ஓளபநிஷத	ெகாள்ைக,	பயிற்சிகளின்	வி மிய	சிறப்
நிைலயிைன	அைட ம்	உணர் களால்	நிைறந் 	வழியலாயிற் .
அவர்க க்காகேவ	 கிழ்த்தன.	ஆகமக்	ெகாள்ைகக ம்	பயிற்சிக ம்.	இைவ,



உலகின்	சாதாரண	வாழ்வின்	இயல் கேளா 	பங் 	ெகாண் 	விட்டன.	கட ள்
வழிபா 	என்ப 	மக்கைளப்	ேபாற் ம்,	சிறப்பாக,	 க்கள்	மற் ம்	அரசர்கைளப்
ேபாற் ம்	வழிபாட் 	ெநறியின்	ம ப வேமயாம்.	இவ்வா ,	பாரதப்,	ேபா க் ப்
பிற்பட்ட	காலேம,	உபநிஷதங்க ம்,	தைலயாய	ஆகமங்க ம்	ேதான்றிய	காலமாம்
என்பைதக்	காண்கிேறாம்.	
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ஆகமப்	பயிற்சிகள்	எங்கி ந் 	ேதான்றின	என்ற	இரண்டாவ 	வினாவிற் 	விைட
காண்ப 	சிறி 	அதிக	அ ைம ைடத் .	ஆகம	வழிபாட் 	 ைறகள்	 க்க

க்கத்	தீ	வழிபாடற்ற 	ஆதலா ம்,	வழிபாட்ைடத்	ெதாடர்ந்த	ேவதம்	ஓதல்
ேவண்டப்படாத 	ஆதலா ம்,	அைவ,	தஸ் 	வழிபாட் 	 ைறயிலி ந்ேத	வளர்ச்சி
ெபற்றனவாதல்	ேவண் ம்.	தஸ் 	வழிபாட் 	 ைறயிலி ந்ேத	வளர்ச்சி
ெபற்றனவாதல்	ேவண் ம்.	தஸ் 	வழிபாட் ைற,	வடக் 	ெதற் 	உள்ளிட்ட
இந்தியப்	ெப 	நிலப்பரப் 	 வதி ம்,	ஆரிய	வழிபாட் 	 ைற	ேதான் வதற்
ன்னேர,	நிச்சயமாக	இ ந் 	வந்த .	ேவதங்க ம்,	அவற்றின்	 ைண
ல்களான	ேவத	இலக்கியங்க ம்,	அத் ைணப்	பரப் ைடய ம்,	எல்லாப்

ெபா ள்கைள ம்	தம்மகத்ேத	அடக்கிக்	ெகாண்டன ம்	ஆம்	ஆதலின்,	தஸ்
வழிபாட் 	உரிைமகள்,	ேவத	காலத்தில்	என்ன	ஆயின	என்ற	வினாைவ,	எவன்
ஒ வ ம்	தனக் த்	தாேன ம்	ேகட் க்	ெகாண்டான்	அல்லன்.	ஐேராப்பிய
வரலாற் 	ஆசிரியர்கள்,	ஆரியர்	தஸ் க்	களிைடேயயான	பைக,	இனம்	பற்றியதாம்
என்பதற்காம்	பல்ேவ 	விளக்கங்களி ம்,	தஸ் க்கைள	ஆரியர்கேளா
இரண்டறக்	கலக்கப்	பண் ம்	 ரியாப்	 திரி ம்,	 ைம.	யாக	ஆழ்ந்
ேபாயி ந்தைமயால்,	ஆரிய	வழிபாட் ைற	பரவிய	பின்னர்,	தஸ் 	வழிபாட்
ைறயின்	வரலா 	பற்றி	ஆய,	அவர்கள்	ஒ 	 ைற ம்	நின் 	ேநாக்கினாரல்லர்.

இவ்வினா க் ப்	ெபா த்தம்	உற	விைடயளிக்க	நம்மால்	இய வதற் ,	“ஸ்ெரளத”
ேவள்விகள்	எனப்ப பைவ,	“ர்த்விகா”	என	அைழக்கப்ப ம்	ேவள்வி	ஆசிரியர்கள்
மட் ேம	பங் 	ெகாள்ளக்	 ய .	

ேவத	ேவள்விகைள	நடத் வதற் த்	ேதைவப்ப ம்	ெபா ட்கைளத்	த மள ,
ெப ஞ்ெசல்வம்	வாய்ந்த	ேவந்தர்க ம்,	ேவந்தர்	நிகர்	வி நிதிச்	ெசல்வர்க ம்
வணிகர்க ம்,	அவ்ேவள்விகள்	த ம்	கட் லனாகாப்	பலன்கைளத்தான்	ெபற

ேமயல்லா ,	அவ்ேவள்விச்	சடங் களில்	பங் 	ெகாள்ளக்	 டா .
எல்ேலார்க் ம்	ெதரிந் 	சமயம்	என	அைழக்கப்பட	ேவண் யதான	ெபா
மக்களின்	சமயச்	சடங் கள்	ஆகா	என்பைத	நாம்	நிைனவில்	ெகாள் தல்
ேவண் ம்.	
மைனகளில்	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்	பல்ேவ 	தீ	வழிபா களில்	பயன்ப ம்
மந்திரங்கைள	அதர்வ	ேவதம்	ெகாண் ள்	ள 	உண்ைம.	ஆனால்,	இவ்வழிபாட்



ைறகள்,	ஒ வர்	விடாமல்	மக்கள்	எல்ேலாரா ம்,	ஏ ம்	அறியாப்	பாமரர்	கைளப்
ேபாலேவ	 ற்ற ம்	அறிந்த	உயர்ந்ேதார்	ஒ 	சிலரா ம்	பின்பற்றப்பட்டன	என்பைத
உ தி	ெசய் ம்	சான் 	எ ம்	அறேவ	இல்ைல	.	ேவதகாலம்	 வ ம்	சாதாரண
ெபா மக்கள்	தீ	வழிபாட் 	 ைறயல்லாத,	சமய	வழிபாட் 	ெநறிகைளப்	ெபற்ேற
இ க்க	ேவண் ம்.	அைவ,	பண்ைடய	தஸ் 	வழிபாட் 	 ைறகளாகேவ
இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	அவ்வழிபாட் 	 ைறகள்	எவ்வைகையச்	சார்ந்தைவ,
ெபா மக்கள்	வழிபட்ட	கட ள்கள்	யாைவ	என்பைத	அறிந் 	ேகாடற்கான
மார்க்கம்	ஏேத ம்	உண்டா?	தமிழ்	இந்தியா,	வட	இந்தியாைவப்	ேபாலேவ,	ஆரிய	தீ
வழிபாட் 	ெநறி	ேதான் வதற் 	 ன்னர்,	தஸ் க்களின்	தீ	வழிபாடற்ற	வழிபாட்
ைறயிைனேய	பின்பற்றி	வந்த ;	பண்ைடத்	தமிழரின்	சமய	வழிபாட் 	 ைற

பற்றிய	விளக்கக்	 றிப் 	 ன்ேப	ெகா க்கப்	பட் ள .	வடநாட் ச்	சாதாரண
மக்கள்,	ேவதகாலம்	ெதாடங் வதற் 	 ற்பட்ட	காலத்தில்	வழிபட் 	வந்த
ேபாலேவ,	ேவதகாலத்தி ம்,	தீ	வழிபா 	இல்லாத,	உள்நாட் க்	கட ள்கைளேய
வழிபட் 	வந்தி க்க	ேவண் ம்.	அவரவர்களின்	இன்ைறய	வழிபாட் 	ெநறிையப்
ேபாலேவ,	தஸ் க்களின்	வழிபாட் 	ெநறி	வழிபாட் ைன	அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்டா	ஆடல்	பாடல்	ெதாடர்ந் 	வர	கட ள்	தி ேமனிக க் 	உண
பைடத்தைலக்	ெகாண் ந்த .	வால்மீகி	 ற் ப்ப ,	 க்கிரீவனின்	 	 ட்
விழா,	அவ்வைகயில்தான்	ெகாண்டாடப்பட்ட .	அந்நாட்களில்	 ட் 	விழா,
சமயச்சார்பற்ற 	அன் .	மாறாக	சமயச்	சார் ைடய	ஒ 	சடங்ேக	ஆ ம்.	
மகாபாரதப்	ேபா க் ப்	பின்னர்,	தீ	வழிபாட் 	 ைற	மைறயத்	ெதாடங்கேவ
பிராமணச்	சமய	ஆசிரியர்கள்,	தங்கள்	ெதாழில்	அழிந் ேபானைத	அறிந்
ெகாண் 	நாட் ல்	அப்ேபா ம்	நைட ைறயில்	இ ந் வந்த	தீ	வழிபாடற்ற
வழிபாட் 	ெநறியில்	தங்கள்	க த்ைதத்	தி ப்பியி த்தல்	ேவண் ம்.
ெப ம்பாலான	மக்களின்	இயல் ,	உணர்ச்சி	வயப்பட் ப்	ேபாவேத	ஆதலின்	-
கட் லனாகா	 ண்ணிய	உலகியல்	கடந்த	ெபா ணர்ச்சி	 றித்த	ஆய்வாம்
உணர்விேலேய	வாழ்ந் விடவல்ல	உள்ளம்	வாய்க்கப்	ெபற்ற,	அறிவார்ந்த
உணர்ச்சியினராகிய	மக்கள்,	எக்காலத் ம்	ஒ 	சிலேர.	அம்மக்க க் ப்	பக்தி
மார்க்கம்	மீதான	கவர்ச்சி	பிராமணர்களின்	க த்ைதப்	பக்திவழியில்
தி ப்பியதற்கான	மற்ெறா 	காணக் 	ஆதல்	ேவண் ம்.	

அப்பிராமணர்கள்,	திரி ர்த்திக்	ெகாள்ைகைய,	தாங்கிய	சமயக்	ெகாள்ைகயாம்
உலகப்	ப ப்ெபா ளின்	 க் ணக்	ெகாள்ைகேயா 	ஒன் ப த்திட
உ வாக்கினர்.	விஷ் வின்	பல்ேவ 	அவதாரங்க க் ம்,	சிவனின்	எண்ணற்ற	,
ஆனால்	தற்காலிக	மானிட	இயல் 	காட் ம்	தி விைளயாடல்	க க் ம்	உ வம்
ெகா த் 	வளர்த்தனர்.	(பாகவத	 ராணம்	 ைறந்த 	22	அவதாரங்கைளக்
றிப்பி கிற )	(பிரம்மா	வின்	ெசயல்பாட் த்திறன்,	பைடப் த்	ெதாழிேலா

தீர்ந் 	வி வதால்,	அவன்	உயிர்கைள	ேமாட்சத்திற் 	அைழத் ச்	ெசல்ல



இயலான்.	ஆகேவ,	ஆகமங்கள்,	அவைன	இ ட்ட ப்	 ச்	ெசய் விட்டன)
அப்பிராமணர்கள்,	108	ைவஷ்ணவ	ஆகமங்கைள ம்,	28	ைசவ	ஆகமங்கைள ம்
இயற்றினர்.	77.	ஆகமங்கைளக்	ெகாண் ப்பதாய்ப்	ெப ைம	சாற்றிக்
ெகாள் ம்,	சக்திக் 	உரியதான	பிறிெதா 	ஆகம	ெநறி	பிற்காலத்ேத	வளர்ச்சி
ெபற்ற .	இக்காலங்களில்,	சிவ	வழிபா ம்,	கி ஷ்ண	வழிபா ம்	வழக்காற்றில்
இ ந்தன	என்பதற் ப்	பாணினி ம்	சான் 	பகர்கின்றார்.	
ைபயப்ைபய,	ேவதாந்த	ெநறி ம்,	ஆகம	ெநறி ம்,	ஒன்ைறெயான் 	ஈர்க்கத்
ெதாடங்கின	 ராணங்களில்	அைவ,	அ த்த த் 	இடம்	ெபற் ள்ளன.	ஆனால்
இரண்டறக்	கலந் 	ஒன்றாகிவிடவில்ைல,	சங்கராச்சாரியார்	காலத்தி ம்	(கி. .	8
ஆம்	 ற்றாண் )	அைவ,	ஒன்றாகி	விடவில்ைல	என்பைத	நாம்	அறிகிேறாம்.
ேவதாந்த	 த்திரங்கைள	விளக்கிக்	 ம்	நிைலயில்,	பா பத	சமயெநறி ம்,
பாஞ்சராத்ர	சமய	ெநறி ம்	ஒன்ேறாெடான் 	 ரண்பட்டைவ	எனக்	 வதில்,
அவர்	பாத்ராயணைரப்	பின்பற் கிறார்	என்றா	 ம்,	அவ ைடய	‘'பிரபஞ்ச
ஹர்தயம்'’	என்ற	 ல்.	உண்ைமயான	ஆகம	 ேல	ஆ ம்.	

ெசவிவழிச்	ெசய்திப்ப ,	விஷ் ,	சிவன்	சக்தி,	கணபதி,	 ப்பிரமணியர்,	 ரியன்
ஆகிேயார்	வழிபாட் 	ெநறிகைள	 ைறப்ப த்தினார்.	அவற்றிைடேய	தாம்	கண்
நி விய	மதங்கள்	பின்பற் ம்	வழிபாட் 	 ைறயிைனப்	 த்தினார்	என்ற
காரணங்களால்,	அவர்	ஷண்மத	‘	ஸ்தாபனாசாரியர்	(அ வைக	மதங்கைளக்
கண்ட	ஆசிரியர்)	என ம்	அைழக்கப்பட்டார்.	இவ்வைகயால்,	தம் ைடய	ேவதாந்த
ல்கைள ம்,	ஆகம	 ல்கைள ம்,	ஒன்ேறாெடான் 	கலக்க	விடா

ேவ ப த்திேய	அவர்	ைவத்தி ந்தார்	என்பைதக்	காண்கிேறாம்.	ெபா வாக
'விஸிஷ்ட்ஹாத்ைவத	ேவதாந்தம்'	என	அைழக்கப்ப ம்	ைவஷ்ணவ	ேவதாந்த
ெநறிையத்	ேதாற் வித்த	யா னாச்சாரியர்தாம்,	ைவஷ்ணவத்	தைலைமக் ,
(ப்ராமாண்யம்)	அதாவ ,	ேவதத்திற் 	நிகரான ,	'சாத்விக	ஆகமம்'	என்பதற்
தன் தலில்	வாதிட்டவராவர்.	உண்ைமயில்	இராமா ஜ	ஆச்சாரியர்தாம்,	அைவ

இரண்ைட ம்	இரண்டற் 	ஒன் பட	இைணத்தவ	ராவர்.	இ ,	ஆகம	ெநறிக்
ெகாள்ைககள்	ெதன்னிந்தியாவில்	 ெபயர்ந்ததற் ப்	பல்லாண் 	காலத்திற் ப்
பின்னேர	நிகழ்ந்த .	ெதன்னிந்தியாவில்,	அைவ	எப்ெபா ,	எவ்வா
பரவியிடங்ெகாண்டன	என்ப 	பின்னர்	ஆராயப்ப ம்.	
ஆரியத் க் 	 ந்திய	இந்திய	வழிபாட் 	ெநறியிலி ந் 	 கிழ்த்த	ஆகம
வழிபாட் 	ெநறி,	கி.பி.	55	ஆம்	 ற்றாண் களில்,	ெதன்னிந்தியரின்	உள்ளத்ைத
ஆட்ெகாள்ள ம்,	ேவதாந்த	ெநறிேயா 	இரண்டறக்	கலந் விட்டேபா ,	மீண் ம்
வட	இந்தியா க்ேக	பாய்ந் 	ெசன் ,	கடந்த	ஆயிரம்	ஆண் களாக	இ ந் வ ம்
இந் 	சமயமாக ம்	விதிக்கப்பட் விட்ட .	ஆதலின்,	வட	இந்தியாவில்	ஆகம
ெநறிகளின்	வளர்ச்சி	 றித் ,	இவ்வள 	விரிவாக	ஆராய	ேவண் யதாயிற் .
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ஆபஸ்தம்ப ம்	ெபௗத்தாயன ம்	
த்திரகாரர்களில்	(உைரயாசிரியர்களில்)	ெப ம்பா ம்,	கைடசி	 த்திரகாரராகிய

ஆபஸ்தம்பர்,	ேகாதாவரி	ஆற்றின்	ேமைலப்	பள்ளத்தாக்கில்	வாழ்ந் ,	கற்பித்
வந்தார்.	யஜுர்	ேவத	தாஷினாத்ய	பிராமணர்க க் 	வாழ்க்ைக	 ைறகைள
வ த் 	அளித்தார்.	தி வாளர்	 லர்	அவர்களின்	 ற் ப்ப ,	அவர்	கி. .	ஐந்தாம்
ற்றாண் ற் ப்	பின்னர்க்	ெகாண் 	ேபாகப்ப வாரல்லர்.	(Sacred	Text	Books

of	the	East	11,	page:	XXXVII	-	XLII)	அவைரக்,	 ைறந்த ,	ேம ம்	இரண்
ற்றாண் க க் 	 ன்னர்க்	ெகாண் 	ேபாய்	நி த்த	வி ம் கிேறன்.	காரணம்

பாரதப்	ெப ம்	ேபா க் 	ஐந் 	தைல ைறக் ப்	பிற்பட்ட	அதாவ ,	கி. .	13	ஆம்
ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த,	ஸ்ேவதேக ைவ,	‘'அவர்’	அதாவ 	அண்ைமயில்

வாழ்ந்தவராக,	அவர்	ேப கிறார்.	(Pargiter:	Ancient	Indian	Historical	Tradition,
Page	:	330)	ேம ம்,	‘'ஆப்ஸ்தம்பர்,	பாணினியின்	இலக்கண	ெநறிையப்	பின்பற்ற
வில்ைல”,	“அவர்	அைத	அறிந்தி ப்ப ம்	நைடெபறாத	ஒன்றாம்	என் ம்	தி வாளர்
லர்	 கிறார்.	(Sacret	Text	Book	of	the	East.	11,	page:XLII)	ெப ம்பா ம்,

அவர்,	பாணினிக் 	 ற்பட்ட	காலத்தில்	வாழ்ந்தி ந்தவராவர்.	கி. .	நான்காம்
ற்றாண் 	வாழ்ந்தவர்	பாணினி	என்பதற் 	ஆதரவாகக்	 றப்ப ம்	வாதங்கள்

அைனத்ைத ம்,	தி வாளர்கள்	“ேகால் ஸ்டக்கர்’	அவர்க ம்	பி.ஆர்.	பந்தர்கார்
அவர்க ம்,	தகர்த் விட் ,	அவ ைடய	காலம்,	கி. .	ஏழாம்	 ற்றாண் தான்
என்பைத	வ வாக	உ தி	ெசய் ம்	எண்ணற்ற	சான் கைளக்
ெகா த் ள்ளனராக ம்,	ஐேராப்பிய	வரலாற் 	ஆசிரியர்களில்
ெப ம்பாேலார்,	பாணினி	கி. .	நான்காம்	 ற்றாண் ல்	வாழ்ந்தவர்	என்ற	தவறான

விலி ந் ,	தங்கள்,	இன்ன ம்	வி வித் க்	ெகாண்டாரல்லர்.	ஆபஸ்தம்பர்,
பாணினிக் 	 ற்பட்டவராயின்,	அவ ைடய	காலம்,	நான்	ேமேல	க த் த்
ெதரிவித்த	காலத்தி ம்	 ற்பட்ட	காலமாதல்	ேவண் ம்.	ஆபஸ்தம்	பைரப்
ேபாலேவ,	"சாகா"	என்ற	ேவதக்ெகாள்ைகயின்	விளக்க ைரகாரராகிய
ெபௗதாயனர்,	அவைரவிட	இ றாண் 	 த்தவராவர்,	இவ்வி
த்ரகாரர்க ம்	(Soothrakaaras)	கி ஷ்ண	யஜுர்	ேவதத்தின்	கைதத்திரிய"

சாகா	பிரிைவச்	ேசர்ந்தவராவர்.	



இக்ெகாள்ைக,	விந்தியத்திற் த்	ெதற்கிேலேய	சிறப்பாகப்	பரவியி ந்த .	வட
இந்தியாவில்,	இந்ெநறிையப்	பின்பற் 	பவர்,	கடந்த	ஆயிரம்	ஆண் கால
எல்ைலக் ள்	வடநாட்	 ற் க்	 ெபயர்ந்த	ெதன்	இந்தியப்	பிராமணர்களின்
வழிவந்தவராவர்.	ஒ 	பிரி 	"சாகா"ைவப்	(ேவதக்	ெகாள்ைக	ஒன்ைற
பின்பற் ேவார்	அைனவ ம்,	தாங்கள்	வாழ்ந்தி ந்த	இடத்தில்
வாழ்ந்தி ந்தைமக்கான	சி 	அைடயாளம்	தன்ைன ம்	விட் ைவக்காமல்,
வடக்கிலி ந் 	ெதற்ேக	 ெபயர்ந் விட்டனர்	என்பைதக்	கற்பைன	ெசய்
பார்க்க ம்	நம்மால்	இயலா .	ஆதலின்,	'ைதத்திரீய"	சாகா,	தனி	சாகாவாகப்
பிரிந் 	வழங்கிய	காலந்ெதாட் ,	அத்	ைதத்திரீய"	சாகா,	ெதன்னிந்திய
சாகாவாக	ஆகி	யி த்தல்	ேவண் ம்.	(பாண்டவர்	பக்கம்	இ ந் 	ேபாரிட்ட
ெதன்னாட்டவ ள்	பதித்திரி"	என்பார்க ம்	இ ந்தனர்.	அவர்களின்	சாகா,
ைதத்ேரயம்"	என	அைழக்கப்பட்ட 	என் ம்,	ைவசம்பாயனர்,	யாக்ஞவல்கியரின்
எச்சிைல	வி ங்கிய 	 றித்த	கட் க்கைத,	ஒ 	பறைவயின்	ெபயர்,	சாகா	என
வழங்கப்ப வதற்கான	பிற்காலக்	கற்பைன	என் ம்	எண் கின்ேறன்.	இ
ேபா ம்	ேபரழி 	சார்ந்த	நிகழ்ச்சிக்கான	சி றிப் 	தா ம்	 ராணங்களிேலா,
அல்ல 	மர 	வழிச்	ெசய்திகளிேலா	காணப்படவில்ைல.	ஆகேவ,	கி ஷ்ண	யஜுர்
ேவதம்,	தஷிண	பிராமணர்களின்	"சாகா"வா 	ஆதற் ப்	ேபா மான
ேபாக் வரத் ,	கி. .	14,	கி. .13	 ற்றாண் 	காலத்தில்,
ெதன்னிந்தியா க் ம்,	வட	இந்தியா க் ம்	இைடயில்	இ ந் வந்த .	இச்சமய
ெநறிக்கான	விதி ைறகைள,	 தன் தலில்	வ த்த	ஒ வர்,	ெபௗதாயனர்
ஆதலின்	அவைர,	கி. 	900இல்	ெகாண் 	நி த்த	வி ம் கின்ேறன்.	இக்காலம்,
பாரத்தாயனார்க் ப்,	ெபா த்தம்	அற்ற	பழங்காலமாகத்	ேதான்றக் ம்,	ஆனால்,
ேகாதாவரி	ஆற்றங்கைரயில்,	இராமர்	காலத்திற் 	 ன்பி ந்ேத	ஆரியர்	இ ந்
வந்தனர்	என்பைத ம்,	ெதன்னிந்தியாைவ,	இராமன்	அைமதி	நில ம்	இடமாக
மாற்றிய ,	ஆங் 	ஆரியர்கள்	ேம ம்	பர வதற் 	வழிெசய்த 	என்பைத ம்,
ேவதவியாசர்	மற் ம்	ைவசம்	பாயனர்	காலத்தில்,	கி ஷ்ண	யஜுர்	ேவத
மாணவர்கள்,	அந்த	ஆற்ைற	அ த்தி ந்த	மாவட்டங்க க் 	உள்ளாகேவ
இ ந்தனர்	என்பைத ம்,	அச்சாகாவின்,	 ெப ம்	 த்ரகாரர்	ெபௗதாயனர்
ஆவர்	என்பைத ம்	நிைனவில்	ெகாண்டால்,	ேம ம்,	பாணினி	கி. .	ஏழாம்
ற்றாண் ல்	வாழ்ந்தவர்	என்பைத ம்,	ஆபஸ்தம்பர்,	பாணினியின்	சமகாலத்தவர்

அல்ல 	சில	ஆண் க க் 	 ன்	வாழ்ந்தவர்	என்பைத ம்,	ெபௗதாயனர்,
ஆபஸ்தம்பைர	விட,	 ைறந்த 	இரண் 	 ற்றாண் காலம்	 ற்பட்டவர்
என்பைத ம்	ஏற் க்	ெகாண்டால்,	ெபௗதாயனர்	காலம்	பற்றிய	என் ைடய
மதிப்பீ 	எவ்வா 	ம க்கப்ப ம்	என்பைதக்	காண	 யவில்ைல.	ஆனால்,
ெபௗதாயனர்,	அத் ைணப்	பழங்காலத்ைதச்	ேசர்ந்தவராயி ம்,	அவர்	ெபயரால்
வழங்கப்ப ம்	 த்திரங்க க் 	அப்பழங்	காலத்ைதக்	ெகா க்க	இயலா ;
ஆபஸ்தம்பரின்	 த்திரங்கைளப்	ேபால்	அல்லாமல்,	ெபளதாயரின்	 த்திரங்கள்,



அவைரப்	பின்பற் ேவார்களில்,	மிகமிகப்	பிற்பட்ட	காலத்தவரால்,	ெப ம்	அளவில்
தியன	 த்த க் ம்	தி த்தங்க க் ம்	ஆளாகிவிட்டதாகத்	ெதரிகிற .
காரணம்	:	அவற்றில்	விதிக்கப்பட் ள்ள	சில	வழிபாட் 	ெநறிகள்,	அைவ
மிகமிகப்	:	பிற்பட்டன	ஆதல்	 ேமா	என்ற	ஐ ணர்ைவ	எ ப் மள 	அத் ைண
விரிவாக	உள்ளன.	வான்ேகாள்கைள,	அைவ	ஆட்சி ரி ம்	வார	நாட்களின்
வரிைசயில்	 றிப்பிட் ப்ப ,	அச் த்திரங்கள்,	பிற்காலத்தில்,
வரன் ைறயின்றித்	தி த்தப்பட் ள்ளன	என்பைதக்	காட் கிற .	

வடஆரியப்	பழக்க	வழக்கங்க க் 	எதிரான
ெதன்னாட்டவர்	பழக்க	வழக்கங்கள்	
ெதன்னாட் ப்	பிராமணர்களின்	வாழ்க்ைக ைறக க்கான	விதிகைள	வ க் ம்
ேபா ,	ெபௗதாயனர்,	ஆரிய	வர்த்தத் 	ஆரியர்க க் ,	ஒ வைகயில்
ெவ ப் ட் வன ம்,	ெதன்னாட்டவர்க க்ேக	உரியன மாய	வழக்கங்கைள
இயல்பாகேவ	விவாதிக்கிறார்.	ெதன்னிந்தியர்கள்,	ஆரிய	வழிபாட் 	ெநறிைய
ஏற் க்	ெகாண் ,	ஆரிய	வாழ்க்ைக	 ைறக க் க்	கட் ப்பட் விட்ட	பின்ன ம்,
ைகவிட் 	விடா ,	ேமற்ெகாண் ந்த	பைழய,	தஸ் வழக்கங்கள்	ஐந் ,
ெபௗதாயனரால்	 றிப்பிடப்பட் ள்ளன.	அைவயாவன	:	சமயதீக்ைக
ெபறாதவேரா 	உடன்	இ ந் 	உண்ணல்.	மகளிேரா 	இ ந் 	உண்ணல்	;	பைழய
உணைவ	உண்ணல்,	ஒ வன்,	தன்	தாய்வழி	அம்மான்	மகேளா ம்,	தந்ைதேயா
உடன்	பிறந்தாள்	மகேளா ம்,	காதல்	உற 	ெகாள் தல்;	 றிய	இவ்வழக்கங்கள்
ஒவ்ெவான்றிற் ம்,	அந்நாட் 	நைட ைற	விதிேய,	அதிகார	உரிைம	 ைடயதாகக்
க தப்பட	ேவண் ம்.	(யத்தத்	அ பெதன	ஸஹேபாஜனம்,	ஸ்திரியா
ஸஹேபாஜனம்,	பர் ஷித	ேபாஜனம்;	மா ல்	பித் ஸ்வஸ்ற் ஹிதிர்	கமநம்	;	இதி...
தத்ர	ேதசப்ராமாண்யம்	எவள்யாத்	-	Baudhayana	Dharma	Sutras.	1:1,	2,	3,	6)
வடநாட் 	வாழ்க்ைகச்	சட்ட	வல் நராகிய	ெகௗதமர்,	உள்நாட் 	வழக்கங்கைள,
அ ப்பைட	ஆதார	மாக	ஏற் க்	ெகாள்ளவில்ைல	என்பைதப்	ெபௗதாயனர்
அறிந்தி ந்தார்.	(Mithyaitaditi	Gawtaman.	1:1,2,7)	அவரால்	 ந்தி ந்தால்,
இப்பழக்க	வழக்கங்கைளப்	ெபௗதாயனர்	அகற்றி	இ ப்பார்	என்பைத	இ
காட் கிற .	

ஆனால்,	நர்மைத	ஆற் க் த்	ெதற்கில்	உள்ள	ஆரியர்கைள,	அவர்களின்	பைழய
பழக்க	வழக்கங்கைளக்	ைகவிடத்	 ண் வதற்கான	வ வற்றவராக	அவர்
இ ந்தார்.	பண்ைடய	பழக்கவழக்கங்கள்,	அத் ைண	எளிதில்
அழிந் வி வதில்ைல.	உண்ைமையக்	 வதாயின்,	அைவ	என் ேம
அழிவதில்ைல	.	மாறாக,	ஆயிரம்	ஆயிரம்	ஆண் வைர ம்,	ஒன் ,	இ ந்த
இ ந்தவாேற,	அல்ல 	சிறிேத	திரிந்த	நிைலயில்	இறவா 	இடம்	ெபற்றி க் ம்.	
‘'ெபௗதாயன	தர்ம	 த்திரங்கள்	(Sacred	Text	Book	of	the	East.	:	ப தி	14)



என்ற	தம் ைடய	ெமாழி	ெபயர்ப் 	 லில்,	தி வாளர்	 லர்	(Buhler)	அவர்கள்,
அண்ண	ன்	மக க் ம்,	தங்ைக	மக க் ம்	ேபா ம்	உடன்	பிறந்தார்	இ வரின்
மக்க க் 	இைடயிலான	தி மணமாக,	‘'மாவல	பித்ர்ஸ்	வரர்	 ஹித்,	கமனம்”
என்ற	தி மணத்ைதத்	தவறான	நிைலயில்	ெபா ள்	ெகாண் ள்ளார்.
இைவேபா ம்	தி மணங்கள்,	ெதன்னிந்தியாவில்	 ைறயானைவேய	ஆ ம்.
இற்ைறய	நாளில்,	ெத ங் 	பிராமணர்களிைடேய,	உண்ைமயில்,	இ 	கட்டாயமாம்;
ஏைனய	ெதன்னிந்திய	பிராமணர்களிைடேய ம்	இ ேவ	ெப ம்பாலான
வழக்கமாம்.	ெத ங் 	பிராமணரல்லா	தாரிைடேய,	ெதன்னாட் ப்
பிராமணரிைடேய	நன் 	ெதரிந்த	வழக்கமாம்,	ஒ வன்	தன்	உடன்பிறந்தாள்.
மகைன	மணங்ெகாள்வ 	ெபா வான	வழக்கமாம்.	அதனால்,
பிராமணரல்லாதாரால்	ேபசப்ப ம்	ெத ங் க்	கிைளெமாழியில்,	‘'ேகாட ”	என்ற
ெசால்,	உடன்பிறந்தார்	மகள்	என் ம்	ெபா ள்ப ம்.	மைனவி	என் ம்
ெபா ள்ப ம்),	உடன்	பிறந்தான்	மக க் ம்,	உடன்	பிறந்தாள்
மக க் மிைடேயயான	தி மணேம,	வழக்கமான	தி மணமாம்;	ஆதலின்,
அைவேபா ம்	தி மணம்	நிகழாத	ேபா ,	அவ் டன்	பிறந்தாள்	மக்கள்,	இழந்த
அந்நல்வாய்ப்பி க் 	ஈ ெசய் ெகாள்ள	 யல்வர்.	அ ,	ேவ பிற
ழ்நிைலகளில்,	நனிமிகக்	ெகா ய	ஒ க்கக்	ேகேடா 	 ய	கயைமயாகக்

க தப்ப வ ேபால்,	க தப்ப வதில்ைல	.	உடன்பிறந்தான்	மக ம்	உடன்	பிறந்த
தாள்	மக ம்,	ஒ வைரெயா வர்	மணந் 	ெகாள்ளா	நிைலயி ம்,	ச தாயப்
ெப ம்பழிக் 	ஆளாகா	நிைலயில்,	ஒ க்க	நலைனப்	 ண்ப த்தவல்ல,
ேகலிெயா 	 ய	இன்ப	விைளயாட் ,	அவர்களிைடேய	பரிமாறிக்
ெகாள்ளப்ப வ ம்	உண் .	உடன்பிறந்தார்	மக்களிைடேயயான	தி மண
வழக்கத்தில்	மற்ெறா 	விைள ,	தமிழில்	“அத்தான்”	என்ற	ஒேர	ெசால்,
தந்ைதெயா 	உடன்	பிறந்தாள்	மகைன	 ம்,	மைனவிெயா 	உடன்	பிறந்தவைன ம்,
தமக்ைகயின்	கணவைன ம்	ஒ 	ேசரக் றிப்பதாம்".	
பர் ஷித	ேபாஜனம்"	என்ப ,	பைழய 	உண்பதாம்.	ஆக்கிய	ேசாற்ைற,	ஓர்	இர ,
நீரில்	இட் ைவத் 	உண்ப ;	உயிர்ச்சத் ம்,	ஊட்டச்சத் ம்,	அைரபட் ப்	ேபாகாப்

ங்கல்	அரிசியாயின்,	அ 	ஓர்	உடல்	நலம்	காக் ம்	நல்ல	வழக்கமாம்.
இவ்வழக்கம்,	வடநாட் 	ஆரியர்களால்,	அ வ ப்ேபா 	மதிக்கப்பட் ,	 னிதமற்ற
ெசயலாகக்	க தப்பட்ட .	ஆனால்,	ஆரிய	எதிர்ப் 	இ ந்தா ம்,	தமிழர்களால்,
அ 	விடா 	கைடப்பி க்கப்பட்ட .	ஆனால்,	வாழ்க்ைகச்	சட்டம்	வ ப்ேபார்,	ஏ ம்
ெசய்ய	மாட்டா	ெசயல்	இழந் 	ேபானைதப்	பர் ஷித	அன்னத்திற் 	அதாவ
பைழய	உணவிற் ப்	பதிலாக	உடல்	உணர் க க் 	ஊக்கம்	ஊட் வனவாய்,	காபி,
ட்ேடா 	 திதாகப்	பண்ணப்ப ம்	அரிசி	ஆப்பம்	ஆகியவற்ைற,	மாற் ப்

ெபா ளாக்கித்	த ம்	நவநாகரீகம்	ெசயல்ப த்திவிட்ட .	
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இக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த,	ெதன்னிந்திய	பிராமணர்,	வட	இந்திய	பிராமணர்கைளப்
ேபாலேவ	இைறச்சி	உண்பவர்களாம்.	 லால்	உண் ம்	விலங் கள்,	பழகிய
பறைவகள்,	பழகிய	ேசவற்	ேகாழி,	மற் ம்	பன்றி	ஆகியைவ	உண்ணப்படாதைவ.
ஆ கள்,	ஐந் 	ஐந் 	கால்விரல்கைளக்	ெகாண்ட	விலங் கள்	பஞ்ச	பஞ்ச
நகஹா 	 ள்ளம்பன்றி,	உ ம் ,	 யல்,	 ள்ெளலி,	ஆைம,	பிள பட்ட
ளம் கைளக்	ெகாண்ட	ஐந் 	விலங் கள்,	(த்வி ரிைஹ	),	"	நீல்காய்',	 ள்ளி

இல்லா	மான்,	 ள்ளிமான்,	எ ைம,	காட் ப்பன்றி,	கால்களால்	கிளறித்	தின் ம்
ஐவைகப்	பறைவகள்,	ெகௗதாரி,	பாைறகளில்	 கட் 	வா ம்	 றா,	"கபிஞ்சா',
"வார்த்ஹராண்ஸ,	மயில்,	கஹஸ்ரதம்ஷ்ட்ரி	',	"சிலிசிம்',	"வர்மி",	"ப்ரஹச்சிரஸ்",
"மஷ்கரி',	"ெராஹிக"	மற் ம்	ராஜி"	ேபா ம்	மீன்	வைககள்,	ஆகிய	இைவ
உண்ணப்படலாம்	எனப்	ெபௗதாயனர்	 கிறார்.	இந்நீண்ட	பட் யேலா ,
காண்டாமி க ம்,	க ப் 	மறிமா ம்	எதிர்ப் க்களிைடேய	ேசர்க்கப்பட்டன
(Baudhayana	Dharma	Sutras.	15,	2:18)	ஆபஸ்தம்பர்,	தின்னக் டாத
விலங் களின்	பட் யல்	ஒன்ைறத்	த கிறார்.	ஆனால்,	இைறச்சி	உண்ப .	பற்றிய
அவர்	ெகாள்ைககள்,	பால்	த ம்	ப க்கள்,	காைளகள்	ஆகியன ம்
தின்னப்படலாம்	எனக்	 ம்	தனியான	ஒ 	 த்திரத்ைதக்	ெகாண் ப்பேதா ,
மற்ற	வைகயில்,	ெபௗதாயனர்	ெகாள்ைகேயா 	ஒத் ள்ளன.	(Apasthamba
Dharma	Sutras	1,3,17,30)	.	

‘'வாஜகேனயர்'’	அவர்கள்,	‘'காைள	மாட் ன்	இைறச்சி	பைடய க் 	உரிய '’	எனப்
பலர்	அறிய	ெவளிப்ப த்திய	க த்ைதத்	தாம்	 றியேதா 	இைணத் க்
ெகாள்வ 	ெபா ந் ம்	என	ஆபஸ்தம்	பாயனர்	க தினார்	என்பதிலி ந் ,
மாட் ைறச்சி	உண்பதற் 	எதிரான,	உணர் ர்வக்	க த் 	ெதன்னாட் ல்,
தானாகேவ	ைகவிடப்பட்ட 	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.	(யாஞ்யவல்கியர்,
‘'ப ,	காைளகளின்	இைறச்சி	 திரா	இளைமயவாயின்,	அவற்ைற	உண்ேபாரில்
நா ம்	ஒ வன்”	(Sat.	Brah.	3:1,2,21)	எனக்	 கிறார்.	
ஆபஸ்தம்பர்	 ற் ப்ப ,	இறந்த	 ன்ேனார்கைள	மகிழ்விக்க ம்,	ெசய்ேவார்க் ப்
பல்ேவ 	வைகயான	பலன்கைள	ஈட் வதற் ம்,	ஸ்ரார்த்தங்கள்	ஒவ்ெவா
மாதத்தி ம்	பிற்ப தியில்	ெசய்யப்ப தல்	ேவண் ம்.	அவர்கள்	மனநிைற
ெகாள் ம்	கால	அள ,	பைடக் ம்	இைறச்சியின்	வைகக்ேகற்ப	அைம ம்.
அவ்வைகயில்,	மாட் ைறச்சி,	அவர்கைள	ஓராண் 	காலத்திற் 	மனநிைற
ெகாள்ளச்	ெசய் ம்.	எ ைம	இைறச்சி,	ேம ம்	நீண்ட	காலத்திற் ம்,	காண்டா
மி கத்தின்	இைறச்சி,	அவற்றி ம்	நீண்ட	காலத்திற் ம்	மன	நிைறவிைனத்
த ம்.	‘சதபலி”	என்ற	மீன்	வைக ம்,	‘'வார்தரானஸ்”	எனப்ப ம்	நாைர	இன ம்
நீண்ட	காலத்திற் 	மனநிைறைவத்	த ம்.	(Yajanavalkia’s	Sat.	Brah.	27,



16:4,726	-	28,	17:1-3)	

ெதன்னிந்திய	பிராமணர்கள்,	எப்ேபா ,	ஏன்,	இைறச்சி	உண்ணைலக்	ைகவிட்டனர்
என்ப 	ஒ 	 ைவ ட் ம்	நிகழ்ச்சியாம்.	கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்
வாழ்ந்தவராக	நான்	க ம்	தமிழ்ப் லவர்	கபிலர்,	 லால்	நா ம்	ெகா த்த	கறி
இைறச்சித்	 ண்டங்கைள,	 மணம்	நா ம்	 ைக	எழத்	தீ	ெகா த்திச்	சைமத்த
ஊைன ம்,	 ைவயைல ம்,	கறிைய ம்,	ேசாற்ைற ம்	உண் 	வ ந் ம்	ெசயல்
அல்ல ,	ேவ 	ெசயல்	அறியாவாகலின்,	பா வார்	ைககள்
ெமன்ைம ைடயவாயின	எனக் றி ள்ளார்.	பிறிேதாரிடத்தில்,	தம்	பாடற்காம்
பரிசிற்	ெபா ளாக,	ம 	இ ந்த	சா 	வாய்	திறப்ப ம்,	ஆட் க்	கிடாய்	வீழ்ப்ப ம்,
சைமக்கப்பட் க்	 விந் 	கிடக் ம்	ெகா விய	 ைவயைல ம்,	ஊைன ம்	உைடய
ேசாற்ைற ேம"	வி ம்பி ள்ளார்.	

" ல 	நாற்றத்த	ைபந்த 	
	நாற்றத்த	 ைகெகாளீஇ,	ஊன்	 ைவ	

கறிேசா 	உண் 	வ ந் 	ெதாழில்	அல்ல 	
பிறி 	ெதாழில்	அறியா	வாகலின்,	நன் ம்	
ெமல்லிய	ெப ம்	!	--	
-	பா நர்	ைகேய,	
மட் வாய்	திறப்ப ம்,	ைம	விைட	வீழ்ப்ப ம்,	
அட் 	ஆன் 	ஆனாக்	ெகா ந் ைவ	ஊன்	ேசா ம்	
ெபட்டாங் "
றம்	-	14:12-19;	1113-13	
கி.பி.	ஐந் ,	ஆறாம்	 ற்றாண் களில்,	விஷ் ,	சிவன்	மீதான	பக்திப்
ெப ெவள்ளம்,	தமிழ்நாட் ல்	ெப க்ெக த் 	ஓ ற் .	இவ்வழிபாட் 	ெநறிகள்,
சமணர்	வழிகாட் 	ெநறிேயா 	ேபாரிட	ேவண் யதாயிற் .	சமணத்	 றவிகளாம்
ஆசிரியர்கள்தாம்,	சமய	உணர் .	வாய்க்கப்	ெபறாத்	தம்	மாணவர்க க் ,
இைறச்சி	உணவிைனக்	ைகவி மா 	 தன் தலில்	வற் த்தினர்.	ைவஷ்ணவ,
ைசவ	வழிபாட் 	ெநறிகள்.	இைறச்சி	உண 	உண்டைலக்	ைகவிடா 	ேபானால்,
சமணவழிபாட் 	ெநறிக் 	எதிராக	இ ந் ,	ெவற்றி	ெபறல்	இயலா .	ஆகேவ,
இைறச்சி	உண்ணல்,	கள்	உண்ணல்	ஆகியவற்றிலி ந் .	ஒ ங்கி	நிற்பைதத்
தங்களின்	அ ப்பைடத்	தத் வங்களில்	ஒன்றாக	ேமற்ெகாண்டனர்.	ெதன்
இந்தியாவில்	ைவஷ்ணவ	,	ைசவ	ஆகமங்களின்	 தல்	ஆசிரியர்களாக	விளங்கிய
பிராமணர்கள்,	இைறச்சி	உணவிைனக்	ைகவிட்டைமக் 	இ ேவ	காரணம்	என
கிக்கிேறன்.	

வ ணங்கள்	



ெதன்னிந்திய	 த்ரகாரர்கள்	வ த்த	வாழ்க்ைகச்	சட்டங்கெளல்லாம்,
க்கியமாக,	அக்கால	அளவில்,	தமிழ்நாட் ல்	மிகச்	சிலராக ம்,	ேகாதாவரிய

பள்ளத்	தாக்கின்	தைலப்பில்,	மிகப்	பலராக ம்	வாழ்ந்தி ந்த	பிராமணர்கைளக்
றித்தனேவ,	அச் த்திரங்கள்,	நான் 	ெப ஞ்சாதிகைள ம்,	எண்ணற்ற

கலப் ச்	சாதிகைள ம்	 றித் ப்	ேப கின்றன	என்றா ம்,	அைவ	 ம்
சட்டங்களில்,	ஏைனேயாரி ம்,	பிராமணர்	 றித்ேத	,	அைவ	தா ம்	அக்கைற
ெகாண் ள்ளன	ஆதலின்	அைவ	 ம்	அச்சாதிக்	 பா கள்,	ெவ ம்	தத் வ
அளவினேவ	ஆம்.	ஆரியர்களின்	நால்ஜாதி	அைமப் 	(சா ர்	வர்ணயம்)
ேவதகாலத்தில்,	ஆரிய	வர்த்தத்தில்	மட் ேம	நைட ைறயில்	இ ந்த	ஒன் .
மகாபாரதப்	ேபா க் ப்	பின்னர்	அர்ஜுனன்	எதிர்பார்த்த 	ேபால்,	வட	இந்தியாவில்
ெப ம்	சாதிக் ழப்பம்	(வர்ணசங்கரம்)	நிைல	ெகாண் விட்ட .	(பகவத்	கீைத
7.47	-	43).	ெதன்	இந்தியாவில்	சா ர்வர்ணயம்	,	எக்காலத் ம்	ெகாள்ைக
அளவில்	இ ந்தேத	அல்ல 	என் ம்	நைட ைறயில்	இ ந்த 	இல்ைல.	காரணம்,
கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் 	வைர ம்	பிராமணர்களின்	வாழ்க்ைக	 ைற
ெப ம்பாலான	தமிழ்	மக்களின்	வாழ்க்ைக	 ைறயிலி ந் 	 ைமயாக
ேவ பட்ேட	இ ந்த .	ஆரியச்	சமய	ெநறிகள்,	தமிழ்நாட் ல்	பர வதற்
ெந ங்காலத்திற் 	 ன்னர்,	தமிழ்நாட் 	மக்கள்	கற்கால	அளவில்,	பாைல,	மைல,
கடல்,	கா 	ஆ 	ஆகிய	நிலங்களில்	அவர்கள்	ேமற்ெகாண்ட	வாழ்க்ைக	நிைலக்
ஏற்ப,	 ைறேய,	நாேடா ம்	மறவர்,	ேவட் வர்,	மீனவர்,	ஆயர்,	உழவர்	என
ஐவைகயினராகப்	பிரிக்கப்பட் ந்தனர்.	இப்பழங் யினர்	ஐவ ம்,	ஆரியப்
பழக்கவழக்கங்கள்	பண்பா களிலி ந் ,	பல	வட	இந்தி...	கி. .	1000	 தல்
கி. .	500	வைர	93	நிைலகளி ம்	ேவ பட்ட,	தங்க க்ேக	உரிய	பழக்க
வழக்கங்கைள ம்	பண்பா கைள ம்	வளர்த் க்	ெகாண்	டனர்.	ஆரிய	வாழ்க்ைக
ெநறிகள்,	தமிழர்	வாழ்க்ைக	ெநறிகைளப்	பாதிக்க	இயலவில்ைல	.	ஆகேவ,
தமிழரின்,	அம்மண் க்ேக	உரிய	நாகரீகப்	ெப ெவள்ள ம்,	வந் 	 ந்த	ஆரிய
நாகரீகச்	சிற்ற வி ம்,	ய ைன ம்,	கங்ைக ம்,	பிரயாைக	ெதாடங்கி,	பலகாவதம்
இரண் ன்	ெவள்ள ம்,	ஒன்ெறாெடான் 	கலக்கப்	ெபறாமேல,	ஓ 	வ வ 	ேபால்,
அ த்த த் 	ஓ வவாயின.	நமக் 	இப்ேபா 	கிைடத் ள்ள	தமிழ்ப்பாக்களில்,
நன்மிகப்	பைழய	பாக்கள்,	பல 	ஆண் க்காலம்	வைர ம்,	தமிழ்ப்
பிராமணர்கள்,	தமிழரின்	ேதசீயப்	ெப வாழ்வாம்,	ெவள்ளப்	ெப க்கிலி ந்
ெப ந்	ெதாைல 	ஒ ங்கிேய	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	தமிழ்ப்பாக்களின்	ேபாக்ைக
ஆட்ெகாண் லர்	என்பைத	உணர்த் கின்றன.	

பாணினி ம்,	ெதன்	இந்தியா ம்	
மகாபாரதப்	ேபார்	 விற் ம்,	இந்த	அர 	இனம்	ஆட்சியைமப்பிற் ம்	இைடப்பட்ட
காலத்தில்	 	-	பாஞ்சா	லம்,	மகதம்,	அவந்தி	மற் ம்	பிற	வட	இந்திய	நா களில்,
அரச	இனங்கள்,	வண்ணம்	மாற்றிக்	காட் ம்	கண்காட்சி	ேபால்,	மாறிமாறி	ஆட்சி



ஏறிய	நிகழ்ச்சியில்	தமிழரசர்	பங் 	சிறிேத	அல்ல 	அறேவ	இல்ைல	எனலாம்.
ஆகேவ,	பாணினி	ேபா ம்,	 தலாம்	ஆயிரத்தாண் ன்	 ற்ப தியில்	வாழ்ந்த,	வட
இந்திய	சமஸ்கி த	 லாசிரியர்கள்,	ெதன்னாட்டவைர,	அறேவ	 றிப்பிடவில்ைல	,
நான்	எண் வ 	ேபால்,	கி. .	ஏழாம்	 ற்றாண் ல்	சிறப் ற் 	விளங்கிய
பாணினி,	அஷ்மகம்"	ஒன் 	தவிர்த் ,	நர்மைத	ஆற் க் த்	ெதற்கில்	இ ந்த
எந்த	ஒ 	நாட்ைட ம்	 றிப்பிட்டாரல்லர்.	"	இதிலி ந் ,	தி வாளர்	 .ஆர்.
பந்தர்க்கார்	அவர்கள்	ெதன்னிந்திய	நா களின்	ெபயர்கேள	பாணினிக் த்
ெதரியா எனஉய்த் ணர்கிறார்.	அஷ்டாத்தியாயி'	ையக்	கற்ற,	அறிவார்ந்த
ஆசிரியன்	எவ ம்,	பாணினி,	ஒ 	ெபா ப்பற்ற,	அல்ல 	ஏ ம்	அறியாத
இலக்கண	ஆசிரியன்	ஆவன்	எனக்	 மள 	 ணி 	ெபற்றவனாக
மாட்டான்,	ஆனால்	நாம்	ெபற்றி ப்ப 	ஒ 	ெசால்	அன் .	பாண் யா,	ேசாழா,
ேகரளா	என் 	 ன் 	ெசாற்கள்.	ஆழமாக ம்,	 ைமயாக ம்	ஆய்ந் 	கா ம்
இலக்கண	ஆசிரியன்	எவ ம்	அச்ெசாற்கைள	அவன்	அறிந்தி ந்தால்,	தவறாமல்
ெசய்தி க்க	ேவண் ய,	அச்ெசாற்களின்	அைமப் 	பற்றிய	விளக்கம்	பாணினியால்
அளிக்கப்படவில்ைல.	ஆகேவ,	ெதன்னிந்திய	நா களின்	ெபயர்கள்	பாணினிக் த்
ெதரிந்தி க்கவில்ைல.	அல்ல ,	ேவ 	வைகயில்	 வதாயின்,	கி. .	ஏழாம்
ற்றாண் ல்	ஆரியர்க க் த்	ெதரிந்தி க்கவில்ைல	என்ப 	ஒன்ேற	 ைறயான

	ஆ ம்”	எனக்	 கிறார்.	
பந்தர்க்கார்	(Carmichael	Lectures:	1918.	page	:4-7)
இக்காரணகாரியங்களின்	ெபா த்தத்ைத	என்னால்	ஏற் ப்	பாராட்ட	இயலாைமக்
வ ந் கின்ேறன்.	பாணினி,	அச்ெசாற்கைள	அறிந்தி க்க	 ம்;	ஆனால்,
அவற்ைறச்	சமஸ்கி தச்	ெசாற்களாக	மதித்தி க்க	 யா .	(உண்ைமயில்
அைவ	தமிழ்ச்	ெசாற்கள்)	நாம்,	இப்ேபா 	பஞ்சாப்	என் ம்,	ஆப்கானிஸ்தான்
என் ம்	ெபயரிட் 	அைழப்பன ம்,	அவற்றிற் த்	ெதற்கில்	உள்ள	ேம ம்
சில மான,	அவர்	ேநரிைடயாகத்	ெதரிந்தி ந்த	அண்ைட	மாவட்டங்களில்	உள்ள
இடங்கள்,	ஆ களின்	ெபயர்கைள	அவர்	 றிப்பிட் 	ஆய் 	ெசய்தி ப்ப
நைடெபற் ள .	இவ் ண்ைமைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ,	அவ ைடய
அஷ்டாத்தியாயிைய,	அவ க் த்	ெதரிந்தி ந்த	இந்திய	நிலப்பரப்பில்,

ைமயான	நில	இயல்	 லாக	மதிப்ப 	சரியாகா .	தம் ைடய	இலக்கண
லில்	 றிப்பிடாத	நா களின்	ெபயர்கள்	அவ க் த்	ெதரியா 	என்
வ ம்,	ேம ம்	ஒ 	ப 	ெசன் 	அவர்	காலத் 	ஆரியர்கள்,	அப்ெபயர்கைள

அறிந்தி க்கவில்ைல	என	நிைலநாட் வ ம்,	அைதப்	ெப ம்	நைகப்பிற் ரிய
ஒன்றாகத்	தள்ளிவி வனவாம்.	

“இந்தியாவின்	நனிமிகச்	சிறப்பியல் 	வாய்ந்த	மரமாம்	ஆல்,	ரிக்	ேவத்தில்
றிப்பிடப்படவில்ைல	.	ஆகேவ,	ரிக்	ேவதப்	பாராயணப்	பாடல்கள்	பாடப்

ெபற்றேபா ,	ஆல்	ேபா ம்	ஒ 	மரம்	இந்தியாவில்	இல்ைல	என	ஒ வன்	மிக ம்



ஆணித்தரமாக	வாதிட ம்	 ம்"	எனக்	 வதன்	 லம்,	இவ்வாதத்ைத	எள்ளி
நைகயா ள்ளார்	தி வாளர்	பர்கிதர்	அவர்க	ள்	(Pargiter's	Ancient	Indian
Historical	Tradition:	Page:	625)	"அ ,	ஆல்	 றித் ம்	உப் 	 றித் ம்,
இன்ைறய	ஆய்வாளர்	 ப்ப ,	ஆரியர்கள்	ெசன் 	தங்கியி ந்த	பாரியாத்திரா	.
மைலக் ன் கள்	(ஆரவல்லி	மைலத்	ெதாடர்)	 றித் ம்	ரிக்ேவதம்	ஊைமயாகேவ
இ ப்பைத	ஒ வன்	க த்தில்	ெகாண்டவழி	,	விந்தியமைல,	மற் ம்	பிற	நில	இயல்

கள்	 றித் 	அைவ	ஏ ம்	 றாதி ப்ப ,	அ ,	அவற்ைற	ரிக்ேவதம்
அறிந்தில 	என்பைத	உணர்த் வதாகா 	என் ,	ேம ம்	அவர்	 றி ள்ளார்.
(Pargisers	Ancient	Indian	Historical	Traditions	-	Page	:	299).	இ வரில்,
ஒ வர்,	ெப ம்பா ம்,	பாணினியின்	சமகாலத்தவ ம்,	பிறிெதா வர்,	அவர்
காலத்திற் 	 ற்பட்ட	காலத்தில்	சிறப் ற	வாழ்ந்தவ ம்	ஆகிய	ெபௗதாயன ம்,
ஆபஸ்தம்ப ம்	ெதன்னிந்தியாவில்	வாழ்ந் ,	வாழ்க்ைகச்	சட்ட	திட்டங்கைள
வைரந்தனர்.	அவர்கள்,	ஆரியர்கள்	தாம்	உ தியாக,	ேம ம்	பாணினி
எ த் க்காட்டாகக்	காட்டவல்ல	ெப ைம	சார்ந்த,	 ைம	யான	பல்ெபா ள்
அறி 	நிரம்பியவராயின்,	தங்க ைடய	வார்த்திகத்தி ம்,	மகாபாஷ்யத்தி ம்,
பாணினியின்	இலக்கணக்	ெகாள்ைககைள,	ேம ம்	விரி ப த்த	ேவண் ய
ேதைவ,	 ைறேய	காத்தியா	யனர்க் ம்,	பதஞ்சலிக் ம்	ேநர்ந்தி க்கா .	
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பிற்காலத்தில்	ெகளதம	 த்திரராக	உயர்ந் விட்ட	ேபாதிசத்தரின்	எண்ணற்ற
பிறப் கள்	 றித்த	கட் க்கைத	களின்	ெதா ப்பாகிய	ஜாதக	கட் க்கைதகள்
என்ற	 ல்	வட	இந்தியரிைடேய,	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ம்	அதற் 	 ந்திய
ற்றாண் களி ம்	வழக்கில்	இ ந்த,	தர்மவிேராத	ெபௗத்த	வழிபாட் 	ெநறியின்

நாட் ப் றக்	கட் க்கைத	களின்	ஆவணம்	ஆ ம்.	இக்கைதகள்,	கி. .	நான்காம்
ற்றாண் 	அளவில்	எ தப்பட்டன.	ஆனால்,	அைவ	 த்தர்	காலத்திற்

ெந ங்காலத்திற் 	 ன்பி ந்ேத,	நாட் ப் றக்	கட் க்கைதகளாக	இ ந்தி க்க
ேவண் ம்.	அக்கைதகளில்	ஒ 	சில,	வடக்கிற் ம்	ெதற்கிற் ம்	இைடயிலான
ேபாக் வரத் ,	அக்காலத்திற் 	 ன்ன ம்	பின்ன ம்	ேபாலேவ,	ெந க்கமாக
இ ந்த 	என்பைத	உணர்த் கின்றன.	அக்கைதகள்,	தம்	இனத்ைதத்	தாேம
ெகான் 	தின் பவராக	நம்பப்ப ம்	பழங் யினர்	என் ம்	ெபண்	 தங்கள்
என் ம்	அைழக்கப்ப ம்	“யக்கினீஸ்கள்	‘'ஸ்ரிபவத் ”	நகரில்	வா ம்	‘'தம்பண்ணி
“	தீபத்ேதா 	(இலங்ைக)	நைடெபற்ற	வணிகர்களின்	கடற்பிரயாணங்கள்	பற்றிப்
ேப கின்றன.	அவ்விடத்திற் 	அண்ைமயில்	வணிகர்களின்	கலங்கள்
உைடந் வி ம்ேபா ,	யக்கினீஸ்	என்ற	அவர்கள்	அவ்வணிகர்க க் 	உண ம்,
ம ம்	அளித் 	அவைரக்	காத் 	மணந் 	ெகாள்வ ம்	ெசய் ,	இ தியில்



அவர்கைளத்	தின் வி வ ம்	ெசய்வர்.	
இந்த	யக்கினீக்கள்,	இைரேத ,	கல்யாணி	ஆ 	 தல்	நாகதீபம்	வைர
கடற்கைரயில்	அைலந் 	திரிவர்.	(Valahassa	Jataka	No.196.	நாகதீபம்	என்ப ,
ஈழம்	மலபார்	கடற்கைரகைளக்	 றிக்க	வழங்கப்ப ம்	அத்தீ 	யக்கினீக்களால்
இலங்ைகயின்	ெந க்கமாக	அகப்ப த்தப்பட் ந்த .	பழங் யினர்	பற்றிய
பைழய	இராமாயணக்	கட் க்கைதகளின்	நிைன ச்	சின்னம்	இைவ	என்ற
உண்ைம	ஒ பால்	இ க்க,	ஒ 	பிரி 	மக்கள்,	இலங்ைகக் ப்	பயணம்	ெசய் ,
ஆங் ச்	சந்நியாசிகள்	ஆயினர்.	(Hatripala	Jataka.	509:	Mugapakka	Jataka	-
538),	சிறிய	வில்லாளனாகப்	பிறந்த	 த்தர்தா ம்,	தக்கசீலத்தில்	ேவதங்கைளக்
கற் த்	தம்	கல்விைய	நிைற 	ெசய் ெகாண் ,	வாழ்க்ைக	அ பவங்கைளப்	ெபற
ஆந்திர	நாட் ற் ச்	ெசன்றார்.	(Bhima	Sena	Jataka.	80)	அவர்	ஆங் ப்	ெபற்ற
அ பவம்	 றித் 	நாம்	ெபா ட்ப த்தவில்ைல.	அவ ைடய	பிறவிகளில்	பிறி
ஒன்றில்,	ேசரி	என்ற	நாட் ல்	அவர்,	ஒ 	மண்பாண்டம்	வணிகர்.	அவர்	ேசரிவன்
என	அைழக்கப்பட்டார்.	இச்ேசரி,	ெப ம்பா ம்	ேசரநா 	ஆம்.	விைல	 வி	விற் ம்
வணிகனாக,	ஊர்	ஊராகச்	ெசல் ம்	அவர்	பயணத்தில்,	அவர்	ெதலவாஹ"
ஆற்ைறக்	கடந் 	அந்த ரா'ைவ	அைடந்தார்.	அதாவ 	அந்த	ஆந்திர	நா ,	ேசர
நாட் லி ந் 	ெவ 	ெதாைலவில்	இல்ைல.	(ேசரிவாண்ய	ஜாடகா	எண்	-	3)	

ேபாதிசத்தரின்	பிறிெதா 	அவதாரத்தில்,	அவர்	பிராமண	மகாகால"ரின்	மகன்	"
அகித்தி"	ஆகப்	பிறந்தார்.	அவர்	 றவியாக	மாறி	உடன்	பிறந்தவளான	"யசவதீ"
என்பா டன்	ெபனாரஸிலி ந் 	பத் க்கல்	ெதாைலவில்	உள்ள	ஓரிடத்திற் ப்
ேபாய்விட்டார்,	ஆனால்,	அவர்	மீ 	அன் காட் வாரின்	அன் த்
ெதால்ைலகளிலி ந் 	வி பட,	அவ்விடத்ைத	அவராகேவ	வி த் ,	தமிலா"
நாட்ைட	அைடந் ,	காேவரி	பட்டணத்திற் 	அ கில்	இ ந்த,	ஒ 	மலர்த்
ேதாட்டத்தில்	(உய்யானம்)	தங்கியி ந்தார்.	இதிலி ந் 	இந்நாட் ப்	 றக்கைதகள்
வழக்கில்	இ ந்த	ேபா ,	காேவரிப்பட்டணம்,	ேசாழர்களின்	தைலநகர்களில்	ஒன்
(அக்கைதயில்	ேசாழர்கள்	ெபயர்	 ட் க்	 றப்படவில்ைல.	என்றா ம்)	என்ப ம்,
வட	இந்தியக்	கிைளெமாழிகளில்	அ ,	'காெவரபட்டன"	மாக	மாறி	வழங்கப்பட்ட
என்ப ம்,	ஆற் ப்	ெபண்	ெதய்வத்தின்	தந்ைத	ெபயர்	கெவரரிஷி"	என் ம்,
கட் க்கைத	ெப ம்பா ம்	வழக்கத்தில்	இ ந்த 	என்ப ம்	உய்த் ணரப்ப ம்.
ஈண் ம்	அகித்தி'	அன் 	ெச த் 	ேவாரால்,	அன் த்	ெதால்ைலக்
உள்ளாக்கப்பட்டார்.	அதனால்,	'	அஹிதீய"	என	அைழக்கப்ப வ ம்,	ெப ம்
பா ம்,	நாகதீபம்"	ேபான்றேத	ஆன ம்,	தம்ப	பண்ணி	"	(ஈழம்)	என்ற	தீவிற்
அண்ைமயில்	நாகர்களின்	நாடாம்	மல	பார்க்	கடற்கைரயான	"காரதீபம்"	என்ற
இடத்திற் ச்	ெசன் 	விட்டார்.	அங் ,	"அகித்தி"	அதாவ 	ேபாதிசத்தர்	நிைற
ேபரறி 	ெபற் 	விட்டார்.	"அகித்தி"	ஒ சிலரால்,	நிலேப ைடய	காரணம்	ஏ ம்
இன்றி,	அகஸ்தியராகக்	க தப்பட்டார்.	
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ஜாதகா	கைதகளில்	காணப்ப ம்,	ெதன்னிந்தியா	பற்றிய	இைவேபா ம்
றிப் கள்,	கி. .	 தல்	ஆயிரத்தாம்	ஆண் ன்	மத்தியில்,	ெதன்	இந்தியா,	வட

இந்தியாவிலி ந் 	 ண் க்கப்பட் விடவில்ைல.	இந்தியாவின்	அவ்வி
பிரி க க் ம்	இைடயில்	அரசியல்	அல்லாத	பிற	உற கள்,	எப்ேபா ம்	ேபாலேவ

ப்பாகேவ	இ ந் 	வந்தன	என்பைத	உ தி	ெசய்கின்றன.	 த்தர்	இறந்த,
ெபளத்தர்	ெசால்	நைடயில்	 	தாயின்,	உலகப்	ேபரிைறவன்	“பரினியான”
ப க்ைகயில்	ப த் விட்ட	அன் 	(பரினி	பான	பஞ்சம்ஹி	நிபன்ென
ெலாகநாயெகா	-	மகாவம்சம்	:7:1)	சிங்கப்பைட	ெகாண்ட	ஸஹாபாஹவின்	மகன்
விஜயன்,	தன்ைனப்	பின்பற் ேவார்	ஏ 	ேப டன்,	“லாள'’	(ராத	-	கிழக்
வங்காளம்)	நாட் லி ந் 	அவ ைடய	தீெயா க்கத்திற்காக,	அவ ைடய
தந்ைதயால்	நா கடத்தப்பட் ,	சிேலானில்	அ யிட்டான்.	கலத்தில்	ஏற்றிக்	கடலில்
விடப்பட்டான்.	அவன்	கடற்பயணம்	பற்றிய	நிலவியல்,	வழக்கம்ேபால்	நம் தற்
இயலாத	ஒன்றாம்	.	அவன்	வட	பம்பாையச்	ேசர்ந்த	இன்ைறய	ேஸாபராவாம்	“ஸப்பர
காவில்”	கைர	இறங்கினான்.	சில	 ற்றாண் க க் ப்	பின்னர்,	ெபரி ஸ்
என்பவரால்,	ேஸாபட்மா	என்ப 	கீழ்க்கடைலச்	ேசர்ந்த	 ைற கமாகக்
றிப்பிடப்பட் ள .	ஆதலின்,	இ 	ெப ம்பா ம்	ஒ 	தவ 	ஆ ம்.	வங்காளக்

கடற்கைரயிலி ந் 	 றப்பட் ச்	சிேலா க் ச்	ெசல்ல	ேவண் ய	ஒ 	கலம்,
ேஸாபா க் ச்	ெசல்வ 	இயலாத	ஒன் .	அங்கி ந் ,	அவன்	மீண் ம்	கலம்	ஏறிச்
சிேலா க் 	வடக்கில்	இ ந்த	தம்பபண்ணியில்	கைர	இறங்கினான்.	ஆங்
வாழ்ந்தி ந்த	மக்களாம்	‘'யக்கர்"கைள	(ய )	ெவன் 	அழித் ,	அந்நாட் ன்
அரசன்	ஆகிவிட்டான்.	தனக் ம்,	தன்	உடன்	வந்தவர்க் ம்	மைனவியர்	ேவண் ,
பண் 	அரசன்	மகைள	இைசவிப்பதற்காக ம்,	ஏைனேயார்க் ம்
மைனவியர்கைளப்	ெப ம்	ெபா ட் ம்,	பரிசில்	ெபா ள்	கேளா ,	ஆன்ேறார்
சிலைர	தக்சின	(ெதன்	இந்தியா)	நாட் ல்	உள்ள	ம ைரக் 	அ ப்பிைவத்தான்.
(ம ைர	அரச்ன	“பண்டவ'’	என	அைழக்கப்பட்டான்.	பதஞ்சலி,	பாண் 	என்ற
ெசால்லிலி ந் 	பாண் ய	என்ற	ெசால்ைலத்	ேதாற் விப்ப 	ேபால,	பாலி	ெமாழி
எ த்தாளர்கள்,	“பாண் யா”	என்ற	ெசால்ைல,	அவர்க க் 	நன் 	ெதரிந்த
பாண்டவர்	என்ற	ெசால்லாகக்	க வர்).	எண்ணற்ற	தமிழ்ப்	ெபண்கள்,
அணிகளால்	ஒப்பைன	ெசய்யப்ெபற் ,	யாைனக ம்,	 திைரக ம்,	ெபாதிநிைற
வண் க ம்	பின்ெதாடர்	சிேலான்	ெசன்றனர்.	இந்தக்	கைத,	வட	இந்தியா க் ம்
ெதன்	இந்தியா க் ம்	இைடயிலான	.	மிகப்பைழய	ேபாக் வரத் ,	ெதாடர்ந்
இ ந்தைமக் ச்	சான் 	பகர்கிற .	இ 	பாண் யர்க ம்,	வடநாட்டவ ம்
ஒ வ க்ெகா வர்	அறி கம்	ஆகா	அந்நியர்	அல்லர்,	மாறாக	வழக்கமான
நிகழச்சிேபால,	பாண் யர்	மகள்	ஒ த்தி,	விஜய ைடய	ைகப்பி க்க,
ஆைணயிட் ப்	ெப மள 	ஒ வ க் 	ஒ வர்	அறி கமானவர்	என்பைத ம்



உ தி	ெசய்கிற .	அர்ச் னன்,	சித்ராங்கதா	ைவ ம்	மணந் 	ெகாண் ,	நாகர்
மகள்	உ பிேயா ,	தற்காலிக	உற க் ம்	வழி	ெசய்தி ந்த 	ேபாலேவ,	விஜய ம்,
இைடயில்	ைகவிடக் ய	ஒ 	தி மணத்ைத	ஒ 	யக்கினியாம்	" வண்ண"
என்பவேளா 	அவன்	ெகாண்ட	உற ,	ேபான்றதன் .	மாறாக,	 தியாள்
ஒ த்திேயா ,	ேமற்ெகாண்ட	நிைலயிலாக்	காதல்	தி விைளயாட்ேட	
“தெதா	ேஸா	விஜெயா	ராஜ	பண் ராஜஸ்ஸ	 ஹிதரம்	மஹதா	பரிஹாெரண
மேஹசித்ேத	ப்ஹிேஸசயி
-மகாவம்ேஸா	-	7:72”	
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1000	-	500
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கி. .	பத்தாம்	 ற்றாண் ல்,	ஷிபாவின்	அரசி	{Queen	of	Sheba)	சாலமன்
அரச க் 	(King	of	Solomon)	‘மிள 	ேபா ம்,	உண க் 	மண ட் ம்
ெபா ள்களின்	மிகப்ெபரிய	 வியைல ம்,	கிைடத்தற்கரிய	மதிப் 	மிக்க	ரத்தினக்
கற்கைள ம்	ெகா த்தாள்.	ஷீபா	அரசி,	சாலமன்	அரச க் க்	ெகா த்த,
மணப்ெபா ளின்	இக் வியல்	ேபா ம்	ஒ 	மணப்ெபா ள்	 வியல்	மீண் ம்
வரேவயில்ைல.	(IKings.	X:10).	அந்நாட்களில்,	இப்பண்டங்கள்,	இந்தியா
விலி ந் தான்	ேமற் 	நா க க் ச்	ெசன்றன.	இம்மணப்	ெபா ள்க ம்
நவரத்தினங்க ம்,	அரசியின்	ைககைள	அைடவதற் 	 ன்னர்,	அைவ	இந்தியப்
பட களில்,	ஆப்பிரிக்கக்	கடற்கைரைய	அைடந்தன	என	உ தியாகக்	 றலாம்.	

‘'ஒப்ஹியரிலி ந் 	ஒப்ஹியர்	(Ophir)	ெபான்ைன	ஏற்றி	வந்த	ஹிராம்	(Hiram)
கப்பல்	பைட ம்,	அங்கி ந் 	ஏராளமான	அகில்	மரங்கைள ம்,
நவரத்தினங்கைள ம்	ெகாண் வந்த .	அரசன்,	அகில்	மரம்	ெகாண் ,
இைறவன்	தி க்ேகாயில்,	அரசன்	ெப ங்ேகாயில்க க்கான	 ண்கைள ம்,
இைசவாணர்க க் 	வில்யாழ்,	விரல்	ெதறித் 	இைசெய ப் ம்	நரப் க்
க விகைளச்	ெசய்தான்.	அதன்பின்னர்,	அத் ைணப்	ெப மளவிலான	அகில்
மரங்கள்	இந்நாள்	வைர	வரவில்ைல,	காணப்பட ம்	இல்ைல	,'’	(1	Kings	X:11-12).
இந்த	அகில்	மரங்கள்,	சந்தன	மரங்களாக	அைடயாளம்	காணப்பட்டன.	அல் க்
(Aimug)	என்ற	அதன்	ஆங்கிலப்	ெபயர்,	சமஸ்கி த	வல ”	என்பதன்	திரிபாகக்
க தப்பட்ட .	ெதன்	இந்தியாவின்,	சிறப்பாக,	ைம ர்,	ேகாய த் ர்,	ேசலம்
மாவட்டங்களின்	உள்நாட் ப்	ெபா ளாம்	இச்சந்தன	மரம்,	 ஜராத்	மாநிலத்	 ைற
கங்க க் 	எ த் ச்	ெசல்லப்பட் ,	அங்கி ந் ,	அேரபியா	வழியாகச்

சிரியா க் 	ஏற்றி	அ ப்பப்பட் க்க	ேவண் ம்.	ஒபீரிடமி ந் 	(Ophir)
எ த் க்ெகாண்ட	ெபான்னில்,	 ைம ம்	இந்திய	நாட் ப்	ெபான்தானா,	அல்ல
ஒ 	ப திதானா	என்ப 	ஒபீர்	பற்றிய	வாதத்தின்	 வாம்.	விளக்கத்ைதப்
ெபா த் ள .	ஆனால்,	சாலமன்	மிகப்	ெபரிய	அளவிலான	ெபான்
ெபற்றி ந்தைமயால்,	அவ ைடய	அப்ெபாற்களஞ்சியத்தின்	ஒ 	ப தி.	இந்தியா
விலி ந் 	ெபறப்பட்டதாதல்	 ம்	(1.	Kings.	X:	14-17	and	21).	"'ஹிராம்
(Hiram)	கப்பற்பைடேயா 	தார்ஷிஷ்	(Tharshish)	கப்பற்பைடெயான்ைற ம்,
அரசன்	கடலில்	ெபற்றி ந்	தைமயால்,	தார்ஷிஷ்	கப்பற்பைட
ன்றாண் க்ெகா ைற	ெபான்,	ெவள்ளி,	தந்தம்,	வாலில்லாக்	 ரங் ,

மயில்கேளா ,	வந் 	ெசன்ற 	என	ேம ம்	அறிகிேறாம்	(1	Kings.X.22).	அரசன்



தந்தத்தினால்	ஒ 	ெபரிய	அரியைண	ெசய் ,	அதன்	ேமற்பரப்ைபச்	சிறந்த	ெபான்
ெகாண் 	 சி	ெம கிட்டான்"	(1.	Kings.x.18)	

எபிேரய	ெமாழி	"ஹபின்	",	எகிப்திய	ெமாழி	எ "	ஆகிய	இ 	ெசாற்க ேம,
சமஸ்கி த	"இப்ஹ"	என்ற	ெசால்லி	லி ந் 	பிறந்தன	வாதைலய த் த்,
தந்தத்ைதக்	 றிக் ம்	ஈஷன்"	"ஹபின்"	என்ற	எபிேரய	ெமாழிச்	ெசால்,	யாைன
யின்	"பல்"	எ ம்	ெபா ள்	த வதான	"'இப்ஹ	தந்த"	என்ற	சமஸ்கி தச்
ெசால்லின்	ெமாழி	ெபயர்ப்பாகக்	ெகாள்ளப்	ப மாதலின்,	அவ்வா 	வந்த
தந்தங்களில்	ஒ 	ப தி,	இந்தியாவால்	ெகா க்கப்பட்ட 	என்ப 	உண்ைமயாதல்

ம்.	('எல்"	(el)	என்ப ,	அராபிய	ெமாழியில்,	ெசாற்களின்	 ன்
இைணக்கப்ப ம்	இைடச்ெசால்லாதலின்	"எல்-எபாஸ்"	(Elephas)	என்ற	கிேரக்கச்
ெசால்	எ 	(ebu)	என்பதிலி ந் 	பிறந்ததாம்.)	பிற்காலத்தில்	நிகழ்ந்த 	ேபாலேவ,
வாலில்லாக்	 ரங் க ம்,	மயில்க ம்,	ஆைசக் 	வளர்க் ம்	உயிரினங்	களாக,
இந்தியாவிலி ந் 	அ ப்பப்பட்டன.	எபிேரய	ெமாழி	"ேகாப்"	(KOPH)	சமஸ்கி த
"கபி"	(Kabi)	ஆ ம்.	ஏப்"	(ape)	எ ம்	ெசால்,	எகிப்தியரால்	‘'க ”	(Kabu)	என்ற
வ வில்	கடன்	வாங்கப்பட்ட .	மயிைலக்	 றிக் ம்	எபிேரய	.	ெமாழியின்	 க்கி
(Thukki)	மயில்,	ேபரழ 	வாய்ந்த	வால்	உைடயவாதல்	க தி,	தமிழில்	வால்	எ ம்
ெபா ளில்	வழங் ம்	ேதாைக	என்பதன்	திரிபாம்.	

எபிேரய	மக்கள்.	இந்தியாவிலி ந் 	அவற்றின்	ெபயர்கேளா 	ெபற்ற	பிற
ெபா ள்களாவன:	ச ன்	(Sadin)	ப த்தி	உைடகள்.	திராவிடச்	சிந் விலி ந்
பிறந்த .	( ன் ம்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள )	கற்பஸ்	(Karpas)	ப த்தி.	சமஸ்கி த
‘கற்பாஸ்”	(Karpasa)	என்பதிலி ந் 	பிறந்த .	கைடசியாக,	“அஹல்”	(Ahal)
தமிழ்	அகில்,	சமஸ்கி த	‘'அக '’	கிேரக்க	“அகேலாச் ம்”	(Agallochum)
ஆங்கிலத்தில்	‘'ஈகில்	உட்’	(Eagle-wood)	அேலாஸ்	ஹாட்	(Aloes-Wood)	அல்ல
“லின்	-	அேலாஸ்”	(lign-alloes)	(ந மணச்	ெச கள்,	காழகில்,	நிலவாைக
ஆகியவற்றாலான	தங்கள்	எல்லா	ஆைடக ம்'’	என்கிற 	வழிபாட் ப்	பாடல்	(All
they	garaments	of	myrrah	and	aloes	and	cassia	-	Psaln	xlv:8):
பாலஸ்தீனத்திற் ச்	ெசன்ற	மற்ெறா 	இந்திய	வணிகப்	பண்டம்,	“க ங்காலி”.	
தி வாளர்	‘'ஸ்காப்”	அவர்கள்,	நன்மிகப்	பைழய,	ெதளிவான	பைழய	கட்டைளயின்
(Old	Testament)	 றிப் 	,	எெழக்கில்	(Ezekiel)	அதிகாரம்	27	பிரி 	13இல்
வ கிற .	அதில்,	அ ,	டயரின்	(Tyre)	வாணிகப்	பண்டங்க ள்	ஒன்றாகப்
லப்ப கிற .	ேடடன்	(Dedan)	நாட் 	மக்கள்,	தங்கள்	வணிகர்கள்	ஆவர்.	பல
தீ கள்,	அவர்களின்	வாணிக	நிைலயங்களாம்,	தந்தத்தா ம்	க ங்காலியா ம்
ஆன	ஊ 	ெகாம் கைளப்	பாத	காணிக்ைகயாகத்,	தங்க க்காக,	அவர்கள்
ெகாண் 	வந்தனர்.	(The	men	of	Dedan	were	thymer	-	chants;	many	isles
were	the	merchandise	of	thie	hand;	they	through	thee,	fora	present,
horms	of	ivory	and	ehony)	ேடடன்	என்ப 	பர்ஷய	வைள டாவின்



ெதன்கைரயா ம்	என,	ஆக்ஸ்ேபார் 	பதிப்பாசிரியர்	 ம்	விளக்கம்
சரியானதாயின்,	ேமேல	 றிய	இப்ப தி,	கி. .	ஏழாம்	 ற்றாண் ற்
ன்னர்,	இந்தியாவிலி ந் 	வ ம்	க ங்காலி	மரத்தின்	நிைலயான	வாணிக

நிகழ்ைவக்	 றிப்பி கிற .	க ங்காலி,	பாரிகாஸா	விலி ந் 	(Barygaza)
ஒம்மனா	(Ommana)	அப்ேலாகஸ்	(Apologws)	ப திக க் க்	கடலில்
அ ப்பப்பட்ட 	எனக்	 ம்	ெபரி ஸ்	 ற்ைற	உ தி	ெசய்கிற 	(Scor's
Periplus.	P.153),	பிற்பட்ட	காலத் 	ஆவணங்கைள	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ,
றிப்பிட்ட	வாணிகம்,	பழங்காலத்தி ம்	இ ந் ள்ள 	என	வாதி வதில்	உள்ள

நியாயத்தின்	வ ைவ	உ தி	ெசய்வ மாம்.	
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கி. .	850	ஆம்	ஆண்ைடச்	ேசர்ந்த	 ன்றாம்	ஷால்	ெமெனஸர்	(Shalmenaser)
அவர்களின்	ஒற்ைறக்	கல்லாலான	ச ரத்	 பியில்,	வாலில்லாக்	 ரங் கள்,
இந்திய	யாைனகளின்	உ வங்கள்	உள்ளன.	அஸிரியப்	ேபரரசன்,	 ன்றாம்	திக்லத்
பிேல	சரின்	(Tig|ats	Pilesar)	நிம்நட்	(Nimwd)	கல்ெவட் க்கள்,	அஷரின்	(Ashur)
ேபரறி 	கண் 	ெகாண்ட	காரணத்தால்	எங்கள்	இைறவா	கடல்	நாட் 	அரசன்,
யாகிைன	(Yakin)	ெமேராடக்	பலடன்	(Merodach-baladan)	எவ்வா 	ெவற்றி
ெகாண்டான்	என்பைதக்	 கிற .	அவன்,	தன்	நாட் 	அளவிறந்த	ெபான்

ள்கள்,	ெபாற்கலங்கள்,	ெபான்னாலான	க த்தணி,	விைல யர்ந்த	ரத்தினக்
கற்கள்,	கடல்	ப 	ெபா ள்	( த் )	நீர்	வளர்பிரம் 	ஒ 	பால்	வண்ண ம்,	ஒ பால்
பிறிெதா 	வண்ண மாக	வண்ணம்	ஊட்டப்ெபற்ற	ஆைடகள்,
எல்லாவைகயி மான	'	மணம்த ம்	உண ப்	ெபா ள்கள்	ஆகியவற்ைறத்	திைறப்
ெபா ளாகக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த் 	எவ்வா 	பணிந் 	ேபானான்	என்பைதக்

கிற .	இங்ேக	எ த் க்	 றிய	எல்லாேம,	அந்நாைளய,	இந்திய	ஏற் மதிப்
ெபா ள்களாம்.	பாரசீக	வைள டாத்	 ைற கங்கைளப்	பர்ஷய	நாட் ற் க்
கிழக்கில்	ெவ 	ெதாைலவில்	சார்மணியம்,	இமயம்	ேபா ம்	இடங்களாக
ஆக் வைத ம்	அவன்	ெசய்தான்.	(Scoff's	Periplus,	Page:160)	‘கடலின்
ைழவிடத்தில்	இடம்ெபற்ற	ைடரஸ்	என்ற	வாணிக	நிைலயத்தில்	(Ezekil.

XVII.19)	பளிச்சி ம்	இ ம் ,	தரம்	தாழ்ந்த	லவங்கப்பட்ைட	,	ம ந்தாகப்
பயன்ப ம்	மணம்	த ம்	ஒ வைகப் ல்	ஆகிய	ெபா ள்கள்	இ ந்தன.	(இந்திய
இ ம்ைபக்	காய்ச்சிப்	பக் வப்ப த் வ 	 றித்த	கிேரக்க	நாட் த்	தனி
ஒப்பந்தம்,	பிற்காலத்தில்	உ வாயிற் 	என்கிற ,	தி வாளர்,	வார்மிங்டனின்,
‘'இந்தியா க் ம்	உேராமப்	ேபரர க் மிைடயிலான	வாணிகம்”	என்ற	 ல்.
(Commerce	between	the	Roman	Empire	and	India	-	by	Warmington.
page:258):	பளிச்சி ம்	இந்திய	எஃ ,	பைழய	காலத்தில்,	பல்ேவ 	நா களால்,
ேபார்வாட்கள்	பண் வதற்காக	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்ட ,	இலவங்கப்பட்ைடயின்
பைழய	ெபயர்	காஸியா	(Cassia)	என்பதாம்.	ந மணம்	கம ம்	ஒ 	வைகப்



ல்லின்	ெபயர்	கலமஸ்	(Calamus)	என்பதாம்.	
ந மணப்	ெபா ள்கள்,	ரத்தினக்	கற்கள்,	ெபான்	ஆகிய	ெபா ட்கைளப்	ேபாலேவ,
இப்ெபா ட்க ம்	ஷீபா	{Sheba)	அரசியாரின்	வணிகர்களால்	இந்தியாவிலி ந்
டயரஸுக் 	Tyrus)	எ த் ச்	ெசல்லப்பட்டன.	(ஏெழகில்	-	17:22)	

கி. .	704	-	681ல்	ஆட்சி	 ரிந்தி ந்த	ெசன்ன	ெசரிப்	(Sennacherib)	என்ற
அரசன்,	நிலேவ	(Ninevch)	என்ற	நகைர	விரி ப த்தி,	அதில்	தனக்காக	ஓர்
அரண்மைனையக்	கட் ,	ஓர்	ெபரிய	மலர்த்ேதாட்டத்ைத ம்	எ ப்பி,
அத்ேதாட்டத்தில்	ஏைனய	மரங்கேளா ,	இந்தியாவிலி ந் 	இறக் மதி	ெசய் ,
ஆட் மயிர்	விைள ம்	மரங்கைள ம்	(250	ஆண் கட் ப்	பிற ,	ஹிேராேடாடஸ்
(Herodotus)	அவர்களால்	ப த்திச்	ெச ையக்	 றிக்க	வழங்கப்பட்ட	ஒ 	ெதாடர்)
பயிரிட்டான்,	(Journal	of	the	Royal	Asiatic	Society.	1910	page:	403
Pinches.)	

‘'இந்திய	 ன்ேனார்கள்,	உயிரினங்கள்	கடல்	வழியாகப்	பாரசீக	வைள டாப்
ப திக் ம்,	ஆப்பிரிக்க,	சீன	நா க க் ம்	ஏற் மதி	ெசய்தனர்.	(J.R.A.S.
1920	Page:	147)	வண் கைள	ஈர்க்க ம்,	ெபாதிகைளச்	 மக்க ம்,	ஊர்ந்
சல்ல ம்	பயன்ப த்தப்பட்ட,	 கில்	திமில்	உைடய	இந்தியக்	கால்	நைடகள்,
பர்ஷிய,	சிரியா,	ஆப்பிரிக்க	நா களின்,	வீட் வளர்ப் க்	கால்நைடகளின்	ஒ
ப தியாம்	வண்ணம்,	நிலவழியாக,	ேமற் 	ேநாக்கிப்	பரவிய 	.	இயற்ைகேய,
இவ்வைகயால்,	அஸிரியா,	மற் ம்	அதற் ப்	பிற்பட்ட	காலக்கைலகளில்,	அவற்றின்
உ வைமப் கைள	நாம்	காண்கிேறாம்"	எனத்	தி வாளர்	வார்மிங்டன்
றிப்பி கிறார்.	(J.R.A.S.	1910	Page:	149-150)	இந்தியர்களால்	ேமற் ேநாக்கி

அ ப்பப்பட்ட	விலங் த 	ெபா ள்களில்,	சிங்கம்,	 லி,	சி த்ைதகளின்
ேநர்த்தியான	ேதால்க ம்	இ ந்தன	என் ம்	நாம்	நம்பலாம்.	(J.R.A.S.	1910
Page:	159).	 ைறந்த	அளவான	எண்ெணய்	உற்பத்தி	ெசய்யப்பட் ,	ேதைவ
மி தியாகிவி வ 	இயல்பாகிவிட்ட	கிழக் 	.	ஆப்பிரிக்க	நா க க் 	ெநய் ம்,
எள்	எண்ெணய் ம்	பிற்காலத்தில்	அ ப்பப்பட்டன.	கி.பி.	 தல்	ஆண்ைடய
உண்ைம	நிைல	இ .	பழங்காலத் 	நிைல ம்	இ வாகேவ	இ ந்தி க் ம்.
(Periplus:	page:	41)	
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இந்தியாவிலி ந் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டனவற் ள்,	ந ஞ் ைவ	மண	ம ந் ப்
ெபா ள்கள்,	உணவிற் 	மணம்	காரம்	ஊட் ம்	ெபா ள்கள்	ஆகிய	இரண் ம்,
மி ந்த	மதிப் ைடய	விைள	ெபா ள்கள்,	தி வாளர்	வார்மிங்டன்	 வ ேபால,
அேரபியர்,	இப்ெபா ள்கைளத்	தங்கள்	தீபகற்பத்தின்	ஒ 	கைரயிலி ந் 	ம
கைரக் க்	ெகாண் 	ெசல்வ ,	பல	 ற்றாண் க்காலம்	நைடெபற்ற .	பைழய
ெபாயினிஷியன்	கப்பல்களில்,	மிளேக,	மிக	 க்கியமான	வணிகப்	பண்டம்.



நன்மிகப்	பழங்காலத்திலி ந்ேத,	லவங்கப்	பட்ைட,	இந்தியக்	கப்பல்களில்,	ேசாமாலி
கடற்கைரக் 	ேநேர	ெகாண் 	ெசல்லப்பட் ,	அங்கி ந் 	அேரபியா	 க் ம்,
எகிப் க் ம்	சிரியா க் ம்	ைகமாறிற் .(J.R.A.S.	1910	Page:	180-187)	

இந்தியா க் ம்	பைழய	எகிப் க் ம்	இைடயில்,	நீலம்,	மற் ம்	பிற	வண்ணக்
கலைவப்	ெபா ள்களில்,	நீண்ட	கால	வாணிகம்	இ ந் 	வந்த 	என்ப 	நன்
ெதரிந்த	ஒன் .	(J.R.A.S.	1910	Page:	204).	கிறிஸ் 	ஆண் த்
ெதாடக்கத்திற் ப்	பின்னர்,	இந்தியத்	 ைற கங்களிலி ந் 	ேநராகேவா,
அல்ல 	அேரபிய,	எகிப்திய	இைடத்	தரகர்கள்	வழியாகேவா,	உேராமானியர்
ெபற் க்	ெகாண்ட	ேவ பிற	எண்ணற்ற	இந்தியப்	பண்டங்கள்	பற்றிய	ஆவணங்கள்
நம்மிைடேய	உள்ளன.	இப்ெபா ள்களின்	வணிகப்	ேபாக் வரத் ,	ேம ம்,
பழைமவாய்ந்த	காலத்திலி ந்ேத	வழக்காற்றில்	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்,
அக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	அகச்சான் 	எ ம்	நம்மிைடேய	இல்ைல.	இந்திய
வாணிகம்,	அப்பழங்	காலத்தில்	நைடெபற்ற 	அேரபியா ட ம்,	கிழக்காப்பிரிக்
கா ட மாம்.	அ 	பண்டமாற் 	 ைறயிேலேய	நைட	ெபற்ற .	தங்கள்
பண்டங்க க் 	மாற் ப்	ெபா ள்களாக,	இந்தியர்கள்,	ெபான்,	சாம்பிராணி,
ங் லியம்,	ந மணப்	ெபா க் ப்	பயன்ப ம்	பிசின்,	ஒட் 	மரப்பிசின்

ஆகியவற்ைறப்	ெபற்றனர்.	

இந்திய	வணிகப்	பண்டங்கள்,	ேசாமாலிக்கண்ணதான,	ஆப்பிரிக்கச்
சந்ைதக க் ம்,	ெஸாெகாத்ர	(Socotra)	தீ க் ம்,	அைனத்தி ம்	ேமலாக,
அராபிய	இந்திய	வணிகர்களின்	சந்திப் 	இடமாக ம்	பிற்காலத்தில்,	கிேரக்க
வணிகர்க ம்	வந் 	சந்திக் ம்	இடமாக ம்,	வளம்	மிக்க,	ெசல்வச்	சிறப்
வாய்ந்த	இடமாக ம்	அைமந்த	அராபிய	நாட் 	ஏட க் ம்	எ த் ச்
ெசல்லப்பட்டன.	தி வாளர்	வார்மிங்டன்	 றிப்பி 	வ 	ேபால்,	ேசாமாலிச்	சந்ைத
வணிகர்களாம்	அராபிய	ஆப்பிரிக்க	மக்கள்,	ஸ்பீெசஸ்	(Spices)	 ைனைய
ைமயமாகக்	ெகாண்ட,	இந்திய,	அராபிய,	ஆப்பிரிக்கக்	கப்பல்	ேபாக் வரத்
லம்,	ேகம்ேப	(Cambay)	இந்தியர்கேளா ,	ெந ,	நீண்ட	வணிகப்

ேபாக் வரத்திைன	ேமற்ெகாண் ந்தனர்	(J.R.A.S.	1910	Page:	13).	
ஏல ம்,	மற் ம்	பிற	சீன	நாட் ப்	பண்டங்க ம்	இந்தியக்	கப்பல்களில்
ேமற்காசியா க் ம்,	கிழக் 	ஆப்பிரிக்காவிற் ம்	ெதாடர்ந் 	ெசன் 	ெகாண்
இ ந்தனவாகேவ,	இக்கால	கட்டத்தில்,	ெகாரமண்டல,	மலபார்	கடற்கைரகள்,
சீனா	 டன்	ெகாண் ந்த	வாணிகம்,	வழக்கற் ப்	ேபாகவில்ைல	என	உ தியாகக்
றலாம்.	
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காத்யாயன ம்	பதஞ்சலி ம்:	
பாணினியின்	"அஷ்டாத்யாயீ'	 ைற ைடய 	எனக்	கண் ,	பாணினியின்
விதி ைறக க் த்	 ைணயாக	வாத்திகம்	அதாவ 	உைரவிளக்கம்	எ திய
காத்யாயனர்,	பாணினிக் ச்	சில	 ற்றாண் க க் ப்	பின்னர்,	ெப ம்பா ம்
கி. .	நான்காம்	 ற்றாண் ல்	வாழ்ந்தி ந்தார்.	தமிழ்	ெலக்ஸிகன்	 ைண
ஆசிரியர்	தி வாளர்.	பி.எஸ்.	 ப்பிரமணிய	சாஸ்திரியார்	அவர்கள்	தந்த	ஒ
றிப்பின்ப 	காத்யாயனார்,	ஒ 	ெதன்னிந்தியர்	ஆவர்.	அக் றிப் 	பின்வ மா .

'பாணினி	அவர்களின்	அஷ்டாத்யாயின்	வார்த்திக	ஆசிரியரான	வர சி
(காத்யாயனரின்	இயற்ெபயர்),	ஒ 	ெதன்னாட்டவர்	என்ற	உண்ைம,
ெதன்னாட்டவர்,	வியாகரண	பாஷ்யகாரர்	ஆகிய	பதஞ்சலியின்	தந்திர
வ வங்களில்	வி ப் ைடயவராவர்:	(பிரியதத்தித	தா ிணாத்யாஹ)	ெசால் ம்
அதன்	ெபா ம்,	அவற்றின்	ெதாடர் ம்	நிைல	ேப ைடயவாயின்,	அச்ெசால்,
அப்ேபா 	உலக	வழக்கில்	உள்ள	ெபா ளில்	வழங்கப்ப மாயின்,	இலக்கண	அறி .
"ெலாகெவெதக"	என்பைத	ஆள்வதற் ப்	பதிலாகத்	"தத்திதப்ரத்யய'த்ைதப்	பயன்
ெகாண் 	வர சி	,	'ெலௗசீெக	வதிெக '	என்பைத	ஆண் ள்ளார்	எனக்	 ம்
மஹாபாஷ்யத்தின்	 தல்	ஆனிகாவில்,	அ ர்வதர்மம்,	தியாகதர்மம்	 றித்த
சரியான	ெசாற்கைள	ஆ வதில்	விதி ைற	வ க்கிற 	(சிந்த்ேஹ	சப்தார்த்ஹ
சம்பந்திேஹ	ெலாகெதாரத்ஹப்ர க்த	சப்தப்ரெயாெக	சாஸத்ெரன	தர்ம	நியமஹ
யத்ஹா	ெலளகிகைவதிெக )	என்ற	அறிவிப்பிலி ந் 	உண்ைமயாகிற .	ஒ
சமஸ்கி த	இலக்கண	ஆசிரியர்	மரேப,	ெதன்னிந்தியாவில்	உ வாகிவிட்ட .
பாணினி	நன்மிகச்	ேசயதான	காந்தார்	நாட் ல்,	எ திய	இலக்கணத்ைத	அவர்கள்
கற் த்	ெதரிந்தனர்.	அந் லின்	ெபா க் 	ேம ம்	விளக்கம்	ஊட் ம்
உைரகைள	எ மள 	ேதர்ந்தி ந்தனர்	என்பைத	உ தி	ெசய்ய	இ ேவ
ேபா மான .	

காத்யாயனர்,	ஒ 	ெதன்னாட்டவராகேவ,	சமஸ்கி த	இலக்கியங்களில்,	‘'பாண்ட்ய
‘’,	“ெசாட'’,	“ெகரள”	என	 ைறேய	திரிந் 	வழங்கப்ப ம்	“பாண் ய’,	“ேசாழ”,
“ேசர”	என்ற	ெசாற்கள்	பாணினியால்	ஆராயப்படவில்ைல	என்பைத	உணர்ந் ,
அவற்றின்	ெசால்	அைமப் 	 றித் ,	விதி ைறகைள	வ க்க	 ைனந்தார்.
‘'வழிவழி	மரபில்	வந்தவர்	எ ம்	ெபா ள்	உைடயதான	‘அஞ்”	என்ற	வி தி,	ஒ
ெசால்லின்	ஈற்றில்	வந் ,	அவ்வா 	வ வதால்	ஒ 	நாட் ைனக்	 றிப்பி ம்	அேத



நிைலயில்,	சத்திரிய	இனத்ைதச்	ேசர்ந்த,	ஓர்	அரசமரைப ம்	 றிப்பி ம்”	எனக்
ம்	ஒ 	விதியிைனப்	பாணினி	அவர்கள்	இயற்றினார்கள்	,	[ஜளபத	சப்தாத்

சத்திரியாத்	“அஞ்”	(அஷ்டாத்யாயீ	4	:	168)]	இவ்விதி,	ேபா மான	ெபா ள்
விளக்கம்	உைடயதல்லதாகேவ,	காத்தியாயனர்,	பல	 ைணவிதிகைள
இைணத்தார்	:	அவற் ள்	 ன்றாவ 	விதி,	‘'சத்திரிய	அரச	இனங்கைள ம்
நா கைள ம்	ஒ 	ேசர	உணர்த் ம்	ெசாற்கைளப்	ெபா த்த	மட் ல்,
அச்ெசாற்கைள,	அவற் ள்	அரசைன	உணர்த்த ம்	ெசய்ய	ேவண் மாயின்,
“மகன்”	என் ம்	ெபா ள்	உணர்த் 	வதான	ஒ 	வி தி	இைணக்கப்பட	ேவண் ம்”
எனக்	 கிற .	(சத்திரிய	சமான	சப்தாஜ்	ஜனபதாத்ஸ்ய	ராஜ	நியபத்யவத்')
அவ்வைகயில்,	பாஞ்சாலர்	களின்	அரசன்	“பாஞ்சாலஹ்'’	என	வ ம்.	இவ்விதி ம்,
பாண் ய	என்ற	ெசால்	ேதான் வதற்கான	விளக்கம்	தரவல்லதாகா .	ஆகேவ,
“பாண் ”	என்ற	ெசால்ைலப்	ெபா த்தமட் ல்,	ட்யன்	என்ற	வி தி	ஆளப்ப ம்.
அவ்வைகயில்	ெபறப்ப ம்	ெசால்	‘'பாண்ட்ய’	என்பதாம்	எனக் ம்	ேவ 	ஒ
விதியிைனக்	காத்யாயனர்	வ த்தார்.	(பாண்ெடார்	ட்யன்	வக்தவ்யஹ்”
(பதஞ்சலியின்	வியாக்கரண	மகாபாஷ்யத்தின்	தி .	ெகயி	லாரன்ஸ்	அவர்களின்
பதிப் 	:	ப தி	:	2.	பக்கம்	269)	“ெசாட'’	மற் ம்	ேவ 	ெசாற்களின்	ேதாற்றம்
றித் ப்,	பாணினியின்	ேவ 	ஒ 	விதியிைன	ேமற்ெகாண் ள்ளார்

காத்யாயனர்.	"காம்ேபாஜ	என்ற	ெசால் க் ப்	பின்னர்	ஈற் வி தி	எ ம்
இல்ைல	"	என்பேத	அவ்விதி.	இவ்வைகயில்,	ஒ 	நாட்ைடக் றிக் ம்	"காம்ேபாஜ"
என்ற	ெசால்லிலி ந் 	அதன்	அரசன்	ெபயராம்	"காம்ேபாஜஹ"	என்ற	ெசால்
ெபறப்ப ம்.	காத்யாயனர்,	இவ்விதிைய,	"காம்ேபாஜ	மன் ம்	பிற	ெசாற்க க்
இைணக் ம்	"' க்'	என்ற	வி தி	ெசாட”	மற் ம்	பிற	ெசால்லாக்கத்திற் ம்
பயன்ப த்தப்ப ம்	என	ேம ம்	விரி ப த்தினார்.	(கம்	ெபாஜா	திப்ெயா க்
வகனம்	ெசாடாத்யர்த்ஹம்".)	இவ்வாத்திகம்	(விதி)	ெசாடஹ்,	கெதாஹ்,	ெசௗஹ்
என்ற	ெசாற்களின்	ேதாற்றத்திற் 	வழி	ெசய்வதாகப்	பதஞ்சலி	 கிறார்.
இவ்வைகயில்,	இவ்வி 	ெசாற்க ம்	அந்நா கைளக்	 றிக் ம்	ெசாற்களிலி ந்
ெபறப்பட்டன.	ஆனால்,	பாண்ட்யா	என்ற	ெசால்	மட் ம்,	ஒ 	நாட் ன்	ெபயராக ம்
ஓர்	அரச	இனத்தின்	ெபயராக ம்	ஒ 	ேசர	வழங்கப்ெப ம்	பாண் 	என்ற
ெசால்லிலி ந் 	ெபறப்பட்ட 	என்ற	க த் ைடயவர்	காத்யாயன ம்,	பதஞ்சலி ம்
எனத்	ெதரிகிற .	

ம ைர	 ழ்ந்த	நாட் ற் 	அர 	வழங்கிய	பழங் 	இனம்,	பாண் யர்"	என
அைழக்கப்பட்டனேர	அல்ல 	பாண் 	என	அைழக்கப்படவில்ைலயாதலின்,
இச்ெசாற்	பிறப் 	 ைற	ஏற் க்	ெகாள்ளக் யதன் .	உண்ைம	இயல்
இ வாக ம்,	இச்ெசாற்பிறப் 	 ைறமீ ,	பாண் 	என	அைழக்கப்ப ம்	வடநாட்
சத்திரிய	இனம்	ஒன் 	ெதன்னா 	ேநாக்கிக்	 ெபயர்ந் ,	ெதன்னாட் ம்,
இலங்ைகயி ம்	பாண் ய	அர கைள	நி வினர்	என்ற	மிகப்	ெபரிய
ேகாட்பாட் ைனக்	காட் விட்டார்	தி வாளர்	 .ஆர்.	பந்தர்க்கார்	அவர்கள்.
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காத்யாயனேரா,	பதஞ்சலிேயா,	பாண் 	என்ற	ெசால்,	ஒ 	வடநாட் 	அரச
இனத்தின்	ெபயர்	என் 	 றவில்ைல	ஆ ம்	ஓர்	அரச	இனம்,	ஒ 	நா
இவற்ைறக்	 றிப்பதாதேல	ேபா ம்.	ஆளம்	அரசர்கள்	அைனவ ேம
சத்திரியர்களாகக்	க தப்பட்டனர்	ஆதலன்,	பாலி	ெமாழியில்	"பண் "	என	வ ம்
"பாண் "	என்ற	ெசால்ைல,	ஒ 	சத்திரிய	இனத்ைதக்	 றிக் ம்	ெசால்லாகக்
ெகாண்டதில்	பதஞ்சலி	ெபரியெதா 	பிைழயிைனச்	ெசய் விடவில்ைல.	ஆனால்,
அைதேய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ,	தமிழ்	இனம்	அல்லாத	ஒ 	ெவளிநாட்
இனத்தவர்	பைடெய ப்பிைனக்	கட் வி வ ,	 ற்றி ம்	தவறானதா ம்,
தி வாளர்,	 .ஆர்.	பந்தர்க்கார்	அவர்கள்,	தம் ைடய	 ற்றிைன
வ ப்ப த் வதற்காக.	ெமகஸ்தனிஸ்	அவர்களின்	எ த்திலி ந்
எ த் க்காட்டப்	பட்டதாகக்	 றப்ப ம்	ெபா ளற்ற,	ெபா த்தம்	அற்ற	ஒ
கட் க்கைதயிைன	வலிந் 	 த்தி ள்ளார்.	எராக்ெலஸ்,	இந்தியாவில்	ஒ
மகைள	ஈன்ெற த்தார்.	அம்மகைள	அவர்,	பண்ைடய	எனப்	ெபயரிட்
அைழத்தார்.	அவ க் த்	ெதற் 	ேநாக்கி	நீண் ,	கடல்	வைர ம்	பரவியி ந்த
நாட்ைட	அளித்தார்.	ஆங் ,	கப்பம்	கட் வதில்	தவறியவர்கைள	வற் த்தித்
திைற	ெச த் ம்	 ைறைமப்பா 	உைடயவரின்	 ைண	அரசியார்க் 	எப்ேபா ம்
கிைடப்பதற்காக,	ஒ 	நாைளக் 	ஒ 	சிற் ர்,	அரண்மைனக்	க லத்திற்கான
கப்பத்ைதக்ெகாண் 	வந் 	ேசர்க்க	ேவண் ம்	என் 	ஆைணயிட் ,	ஆங் ,
அவள்	ஆட்சிக் ட்பட்ட	மக்கைள,	365	ஊர்க க் மாகப்	பங்கிட் 	அளித்தான்'’
எனக்	 கிற 	அக்கைத	.	(Macrindle.	Ancient	India	as	described	by	*
Megasthenes	and	Arrian.	-	Page	:	159.)	

இைதப்	பண்ைடக்	காலத்திய	ம ைர	பற்றிய	நாம்	அறிந்தனவற்ேறா
ஒன் ப த்திக்	கா ம்	 யற்சியில்,	ெவற்றி	காணமாட்டாேத,	அறி த்திறன்
ெப மளவில்	பாழ்ப த்தப்பட்ட .	 ன்ேப	 றிப்பிடப்பட்ட	எ ம் 	மனிதர்	பற்றிய,
அவ ைடய	ேவ 	ஒ 	கட் க்கைத	ேபால	(Macrindle.	Ancient	India	as
described	by	Megasthenes	and	Arrian.	Page	:	144)	இ ,	ெமகஸ்தனிஸ்
அவர்களின்,	எைத ம்	நம் ம்	ஏமாளித்தனத்ைத	உ தி	ெசய் ம்	மற்ெறா
கட் க்கைத	யல்ல 	ேவ 	அன் .	ேவ 	உண்ைமயான	வரலாற் 	 லங்கள்
வழியாக	அறியவந்த,	கி. .	நான்காம்	 ற்றாண் ல்,	பாண் ய	நாட் ற் ம்
பாடலி த்திரத்திற் ம்	இைடயில்,	ேபாக் வர 	இ ந் 	வந்த .	ேவ
உண்ைமயான	வரலாற் 	 லங்கள்	வழியாக	அறியவந்த,	கி. .	நான்காம்
ற்றாண் ல்,	பாண் ய	நாட் ற் ம்	பாடலி த்ரத்திற் ம்	இைடயில்,	ேபாக் வர

இ ந் 	வந்த .	ெமகஸ்தனிஸ்,	அந்நாட்ைடக்	ேகட்டறிந்தி ந்தார்,	என்ற
உண்ைமைய	மட் ேம,	அக்கட் க்	கைத	உ தி	ெசய் ம்.	உண்ைம	நிைல
இ வாக ம்,	தி .	 .ஆர்.	பந்தர்க்கார்	அவர்கள்,	எராக்ெலஸ்ஸின்	மகள்	ம ைர



ஆண்ட	கட் க்கைதயிைன	நம் வ 	மட் ம்	அல்லாமல்,	இந்தியக்	கட ள்
இயல் கேளா 	 ற்றி ம்	-	மா ப ம்	 ெயானிெஸாஸ்',	'எராக்ெலஸ்"	ேபா ம்
கிேரக்கக்	கட ள்க க் ச்	சரிசமமாக,	இந்தியக்	கட ள்கைள,	 கத்தின்
லம்,	எத்தைகய	அகச்சான் ம்	இல்லாமல்,	ஆக்க	 யன் 	ேதாற் ப்ேபான

ஆசிரியர்	 ட்டத்ேதா 	ேசர்ந் 	ெகாள்வ ம்	ெசய் ள்ளார்.	கி ஷ்ணனின்
ழலிலி ந் 	எ ம்,	உள்ளம்	உ க்கம்	இைச,	எரக்ெலஸின்,	ப த்த	ைகத்த த்

தத் வத்திற் 	எதிர்	 வம்	ேபான்றதாக ம்	தி .	பந்தர்க்கார்,	கி ஷ்ணைன
எெரக்ெலஸ்க் ச்	சரிசமம்	ஆக்கிப்	பார்க்கிறார்.	ெமகஸ்த	னிஸ்,
ட்டாள்தனத்தின்	 க்ேக	ெசன் ,	மத்ய	ேதசத்தில்	இ ந்தவனாக	கி.பி.

ஆறாம்	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த	வராஹமியிரரால்	உ தி	ெசய்யப்ெப ம்	பாண்டஸ்	.
என்பான்	அவ்வராஹமிஹிரரின்	காலத்திற் 	இரண்டாயிரம்	ஆண் க க்
ற்பட்ட	காலத்தில்,	தமிழ்நாட் ன்	மீ 	பைடெய த் ச்	ெசன் ,	ஆங் ,	ஒ

ேபரரசர்	மரபிைன ம்,	 நிலத்	தைலவர்	மரபிைன ம்	நி வினான்	என்பைத
இன்ன ம்	நம் கிறார்,	இ 	ஒ 	வஞ்சைனக்	கற்பைன.!	

தமிழர்களால்	எப்ேபா ம்	 ேவந்தர்	என	அைழக்கப்ப ம்	ேசாழ,	ேசர,	பாண் யர்
ஆகிய	தமிழ்	அரசர்	 வ ம்	உலகம்	ேதான்றிய	நாள்ெதாட் ,	அல்ல ,	சரியாகக்

வதாயின்,	தமிழ்ப் லவர்கள்	தமிழரசர்கைளப்	பா ப்	பாராட்டத்	ெதாடங்கிய
நாளிலி ந்ேத,	தமிழ்	நாட் ல்	அரேசாச்சியி ந்தனர்	என்பேத,	வரலாற் க்
ந்திய	மர 	வழிச்	ெசய்தியாம்,	பல்ேவ 	அரச லங்கைளத்	ேதாற் வித்ததாகக்
றப்ப ம்	ஞாயி ,	திங்கள்களிலி ந் 	தாங்கள்	வந்தவர்களாக	உரிைம

ெகாள் மா 	மிகமிகப்	பிற்பட்ட	காலத்தில்,	தமிழரசர்கைளப்
பிராமணர்கள்	 ண் விட்டனர்.	அந்நிைலயி ம்,	அவர்கள்	ேவற் 	மண் க்
உரியவர்களாகக்	க தப்படாமல்,	தமிழ்நாட் 	அரசர்களாகேவ	மதிக்கப்பட்டனர்.
ேம ம்,	ேசாழர்,	ேசர,	பாண் யர்	என்ற	ெசாற்கள்,	தமிழ்ப்	பழங் ப்	ெபயர்களாம்.
காவிரிப்	பள்ளதாக்கில்	வாழ்ந் ,	அந்நிலத் க் ரியதாம்	ஆத்திமலைரத்	தங்கள்
லச்சின்னமாகக்	ெகாண்ட	ேசாழர்	உழவர்களாம்	ேவளாளர்	இனத்ைதச்

ேசர்ந்தவராவர்.	காவிரிப்	ேபராற்றின்	 ைண	நதிகளின்	ேதான் மிடம்	ெதாடங்கி,
ெதன்னிந்தியாவின்	ேமற் க்	கடற்கைர	வைரயான,	தன்	மண் க் ரிய	மரமாகப்
பைனையக்	ெகாண் க் ம்,	மைலநாட் 	மக்களாம்	 றவர்	இனத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்	ேசரர்,	பைனையத்தங்கள்	அைடயாளமாகக்	ெகாண் ந்தனர்.
பாண் யர்,	ேவம்பிைனத்	தன்	மண் க் ரிய	மரமாக ம்,	மீன்பி 	ெதாழிைலக்
லத்ெதாழிலாக ம்	ெகாண்ட,	இந்தியாவின்	ெதன்ேகா 	நிலப்பரப்பில்	வாழ்ந்த

மக்களாம்	பரதவர்	இனத்தவர்	ஆவர்.	கய ம்,	ேவம் ம்	அவர்கள்	 ல
அைடயாளங்களாம்.	இன்ைறய	 றவர்,	பண்ைடக்	 றவரி ம்,	நிைலயால்
தாழ்ந் விட்ட	வழிவந்தவராதல்	ேவண் ம்)	(பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களில்,	பரதவர்
என்ற	ெசால்,	கடேலா கள்	மற் ம்	பாண் 	நாட் த்	தைலவர்கள்	என்ற	இ
ெபா ம்	உைடயதா ம்.	உ.ம்:	“ெதன்பரதவர்	மிடல்சாய'’	( றம்:	378-7)”	ெதன்



பரதவர்	ேபேரேற”	(ம ைரக்	காஞ்சி	:	144)	இப்பழங் 	மக்களின்	பழக்க
வழக்கங்க ம்,	ெதாழில்க ம்,	அவர்கள்	வாழ்ந்த	 ற் ச்	 ழல்,	அவர்கள்	மீ
ெச த்திய	ஆட்சியின்	ேநரிைடப்	பயனாம்.	ஆகேவ,	அவர்	தம்	இயல்பான
வாழ்க்ைகச்	 ழ்நிைலக் 	ெவளிேய	உள்ள	ஓர்	இடத்திலி ந் 	வந்தவர்களாக
அவர்கைளக்	ெகாண் 	வரக்	காட் ம்	கற்பைன	மாடங்கள்	அைனத் ம்,
ேநர்ைமக் 	மாறான	காரணங்களின்	எ த் க்காட் க்களாம்.	
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கி. .	400	அளவில்,	மகாபத்ம	நந்தன்,	மகதத்தின்	அரசன்	ஆனான்.	அவன்
சத்திரியர்கள்	அைனவைர ம்	 ண்ேடா 	அழித் விட்டான்.	அவன்	காலத்திற் ப்
பிற 	 த்திரர்	வழிவந்தவேர,	நாட் ல்	சிறந்ேதாங்கியி ந்தனர்.	அவன்	இந்தியா

ைமக் மான	தனி	அரசன்	ஆனான்.	ேபரரசின்	ஒேர	ெவற்றிக்	ெகாைடக்
உரியவன்	ஆனான்.	(சர்வ	சத்ராந்த	ெகான்	பஹ்	தஹ்	ப்ரப்ற்தி	ராஜாெனா,
ப்ஹவிஷ்யஹ்	 த்ர	ெயானயஹ்	எகராத்	ச	மகாபத்ம	எகச்	ஹத்ர	ஹ்')	(Pargiter	:
Dynasties	of	Kali	Age	:	Page	25)	அந்நாள்	 தல்,	மகத	அரசர்கள்,	ஆரிய
நாகரீகத்திற் 	அந்நாள்	வைர	அ ைமப்படாத	மக்கள்	வாழ்ந்தி ந்த	தமிழ்நா
தவிர்த்த	இந்தியப்	ெப நிலப்பரப் 	 ைமக் ம்	தனிப்ேபரரசர்களாக	உரிைம
ெகாண்டனர்.	தம்	உரிைமைய	நிைலநாட்ட,	தட்சிண	பாரதத்தின்	மீ 	ேமற்ெகாண்ட
பைடெய ப் 	எைத ம்	ேகட் லம்	ஆதலின்,	மகதப்	ேபரரசின்	தனி	ஆட்சி	உண்ைம	,
அேசாகன்	இறக் ம்	காலம்	வைர	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட் ந்த .	கலிங்கத்தில்,
நந்தர்களால்,	ஒ 	பாசனக்கால்வாய்	ெவட்டப்பட் ந்த 	.	ஆதலின்,	ஏைனய
மாநிலங்கேளா 	கலிங்க ம்,	மகத	அரசின்	கீழ்	இ ந்த .	ஆகேவ,	அேசாகன்,
கலிங்கத்தின்	ேமற்ெகாண்ட	ேபார்,	உள்நாட் க்	கலவரம்	காரணமாகேவ	ஆதல்
ேவண் ம்.	அேசாகன்	அரச	ஆைணயின்	கல்ெவட் ப்	ப கள்,	ஏைனய
இடங்கேளா ,	ைம ர்	நாட்ைடச்	ேசர்ந்த	சித்த ரம்,	ஜதிங்க	ராேமஸ்வரம்,
பிரம்மகிரியி ம்,	ைநஸாம்	மாநிலத்தில்	உள்ள	மஸ்கியி ம்,	நன்மிக	அண்ைமக்
காலத்தில்	கர் ல்	மாவட்டத்தி ம்	கண் 	பி க்கப்பட் ள்ளன.	இ ,	வடநாட் த்
தைலயாய	உள்நாட் 	ெமாழி,	கி. .	 ன்றாம்	 ற்றாண் ல்,	தமிழ்நா 	நீங்கிய
ெதன்னிந்தியர்களால்	ெபா ள்	உணரப்பட் ந்த 	-	என்பைதேய	உணர்த் கிற .
(இன் ,	அ ப்பைடயில்	ஒன்றாகேவ	க தப்ப ம்	இந் ஸ்தானி	அல்ல 	இந்தி
அல்ல 	உ 	இந்தியாவின்	ெப ம்ப தியில்	ெபா ள்	உணரப்ப கிற .	இ ,
வழக்கமாக	நம் வ 	ேபால்	 கம்மதிய	 ல்தான்களின்	ஆட்சியால்	ேநர்ந்த
அன் .	மாறாக,	வடக்கிற் ம்,	ெதற்கிற் ம்	இைடயில்,	பல	 	ஆண் காலமாக
இ ந் 	வந்த,	வாணிகம்,	சமயம்,	இலக்கியம்	ஆகிய	 ைறகளிலான	ெதாடர்ேப
காரணமாம்)	அவ்வரச	ஆைணகள்,	 லைம	சான்றவர்க் 	மட் ேம
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைவ	அன் .	அ வாயின்,	அைவ	சமஸ்கி தத்தில்
எ தப்பட் ந்த 	என	உய்த் ணர்ந் 	ெகாள்ளலாம்.	எ த்ைதப்	ெபா த்தமட் ல்,



அேசாகன்	எ த் கள்	எனப்ப ம்	அேத	எ த் கள்,	கி. .	 ன்றாம்
ற்றாண் ல்,	இந்தியா	 வ ம்	பயன்ப த்தப்பட்ட .	பண்ைடக்	காலத்தில்	வட

இந்தியா,	ெதன்னிந்தியா க்	கிைடேயயான	ேபாக் வர 	ெபரிதாம்.
அப்ேபாக் வர ,	மகாபத்மநந்தன்	நா 	 ைமக் மான	ஒேர	அரசன்	(ஏகராட்)
ஆகிவிட்டான்.	மகதம்	ெபற்றி ந்த	இவ்வாட்சி	ேமலாண்ைம,	ெமளரியப்	ேபரரசர்
காலத் ம்	ெதாடர்ந் 	இ ந் 	வந்த 	என்ற	உண்ைம	நிகழ்ச்சிகளால்,	ேம ம்
ெப கிவிட்ட 	என்பைதேய	இ 	உணர்த் கிற .	

கி. .	நான்காம்	 ற்றாண் ல்,	வட	இந்தியா க் ம்,	ெதன்னிந்தியா க் ம்
இைடயிலான	வாணிகம்,	எப்ேபா ம்	இ ந்திராத	அள 	மிகப்ெபரிய	அளவிைன
அைடந்தி ந்த .	இ 	 றித் க்	ெகாள ல்யர்	 றியன	அைனத்ைத ம்,
அப்ப ேய	 ைமயாகத்	த கின்ேறன்.	“நிலவழி	ெந ஞ்சாைலையப்
ெபா த்தமட் ல்,	இமாலயத்திற் ச்	ெசல் ம்	வழி,	தட்சிண	பரதத்திற் ச்
ெசல் ம்	வழியி ம்	ேமலான 	என் 	 கிறார்	ஆசிரியர்.	ெவ 	ெதாைலவில்
உள்ள	 ன்னதிலி ந் 	யாைனகள்,	 திைரகள்,	ந மணப்	ெபா ள்	வைககள்,
தந்தம்,	ேதால்	மிகமிக	ேநர்த்தியான	ெபான்,	ெவள்ளி	அணிகலன்கள்	வந்தன.
அப்ப 	இல்லாமல்,	ஆட் 	மயிர்க்கம்பளங்கள்	நீங்கலாக,	ேதால்	 திைர,	சங் கள்,
ைவரம்,	நீலம்	 தலாம்	மாணிக்கங்கள்,	ெபான்னாலான	அணிகலன்கள்	தட்சிண
பாரதத்திலி ந் 	ெப மளவில்	வந்தன	என் 	ெகள ல்யர்	 கிறார்.	தட்சிண	-
பரதத்தில்	பற்பல	 ரங்கங்கள்	வழியாக,	மிகச்	சிறந்த	வாணிகப்	ெபா ள்கள்
ெப மளவில்	கிைடக் ம்	நகரங்கள்	வழியாக,	பல்ேவ 	வைக	மக்கைள
ஆங்காங்ேக	ெகாண் ள்ள	வழியாகச்	ெசல் ம்,	நீண்ட	வழிப்பயணம்	ெசய்வதற்
எளிைமயான 	ஏைனய	வழிகளி ம்	சிறப் 	வாய்ந்த ”.	("ஸ்த்ஹல	பாத	பி	ைஹ
மவெதா.	தஷிண	பத்ஹாஎக்ெரயான்)	

ஹய்த்யஸ்வ	கந்த்ஹ	தந்தாஜின்	 ப்ய	ஸ்வர்ன	பன்யாஹ்	சாரவத்தராங்
இத்யாசார்யஹ்
ெநதி	ெகள ல்யஹ்	கம்பலாஜினாஸ்வபன்ய	வர்ஜாஹ்	சாங்ஹவஜ்ரமணி க்தாஹ்.
வர்ணபண்யாஸ்கரப்ஹத்ரா.	தஷிணாபத்ேஹ	.	

த ிணாபத்ேஹ	பி	பாஹுகனிஹ்	சார்பண்யஹ்	ப்ரசித்த	கதிர்	அல்பவ்யாயா	ெமா
வா	வணிக்பதஹ	ஸ்ெரயான்	(அர்த்த	சாஸ்திரம்.	ஜாலி	மற் ம்	ஸ்கிமித்	ெவளியீ .
ப தி	2	:	12	பக்க	ம்	30	-	34)	

இ 	பண்டங்கைளக்	ெகாண் 	ெசல் ம்	பைழய	 ைறயிைனப்,	 ைகவண் த்
ெதாடர்க ம்,	லாரிக ம்,	அழித் 	விடாமல்	விட் 	ைவத்தி க்கம்	இடங்களில்
இன் ம்	நாம்	காண்ப 	ேபால்,	'கிரீச்'	எ ம்	ஒலி	ஓயா 	எழ,	 மரி	 தல்	பாடலி
வைரயான,	சீர்மி 	,	சீர்ெகட்ட	ெந ஞ்சாைலகளில்	ெசல் ம்	கட்ைடவண் களாம்
வணிகச்	சாத் க்கள்	 லம்	நைடெபற்ற	மிகப்	ெபரிய	வாணிக	நிைல	பற்றிய



காட்சிையக்	காட் கிற .	ேவ 	ஓர்	இடத்தில்	அரசன்	க லத்திற் ச்	ெசல் ம்
அ ம்	ெபா ட்கள்	பற்றிக்	 றிப்பி ம்ேபா ,	ெகளடல்லியர்,	தாம்பரபரணி,	பாண் ய
காவடகா,	மற் ம்	 ர்ணா	(இ ,	பிற்காலத்ேத,	உைரயாசிரியரால்,	 ரசி”	அதாவ
ேகரள	நாட் ல்	உள்ள	 சிறிக் 	அணித்தாக	ஓ ம்	ஆ 	என	விளக்கம்
அளிக்கப்பட் ள்ள )	ஆகிய	இடங்களிலி ந் 	வந்த	ரத்தினங்கள்
(அர்த்தசாஸ்திரம்	-	11	26:2)	பல்ேவ 	வண்ணங்களில்	ஆன	ைவ ரியங்கள்
(ேமற்ப 	26:30	)	ஓர்	உைரயாசிரியர்	இ ,	ஸ்திரீராஜ்யத்திலி ந் 	அதாவ
மலபாரிலி ந் 	வந்ததாகக்	ெகாள்வர்)	பட்ைட	தீட்டப்	ெபற்ற	மாணிக்கக்கல்லின்
ேமனி	ேபால்	ெமத்ெதன்றி க் ம்.	க ைம	நிறம்	வாய்ந்த	ெபளண்ட்ரகக்
கம்பளங்கள்,	(அர்த்த	சாஸ்திர	ெமாழி	ெபயர்ப்பாளராகிய	காமா	சாஸ்திரி	யார்
இைவஇ	பாண் 	நாட் ச்	ெசய்ெபா ள்கள்	என்கிறார்)	(பக்	
90).	மற் ம்	ம ைரயில்	இ ந் 	வந்த	ப த்தி	ஆைடகள்	ஆகியவற்ைறக்
றிப்பிட் ள்ளார்.	(Arthasastra	:	Jolly	and	Schmidt.	ii.	26.119)	

சந்திர ப்த ம்	ெதன்	இந்தியா ம்:	
கி. .	நான்காம்	 ற்றாண் ன்	கைடசி	கால்	 ற்றாண் ல்	உலகம்	அறிந்த	நனிமி
கழ்வாய்ந்த	சந்திர ப்தன்,	ஒ 	 ற்றாண் ன்	கால் 	காலத்திய	ஒளிமயமான
ஆட்சிக் ப்	பின்னர்,	இந்தியப்	ேபரரசர்	பலைர ம்	ேபாலேவ,	ைவராக்கிய	மாகிய
ேநாயால்	தி ெமனப்	பற்றிக்	ெகாள்ளப்பட் ,	ஒேர	இரவில்	வாைள ம்	 ைய ம்
றந் 	சமணத் றவியாகி	பத்ரபா வின்	12,000	மாணவர்களில்

ஒ வராகிவிட்டான்.	தன்	 ேவா ம்,	தன்ெனாத்த	மாணவர்கேளா ம்,	ைம ர்
மாநிலம்,	ஹாசன்	மாவட்டத்தில்	உள்ள	சரவண	ெபல்ேகாலாைவக்	கால்க க்க
நடந் 	அைடந்தான்.	ஏைனேயார்	ஆங்கி ந் 	பாண் ய,	ேசாழ	நா க க் ச்
ெசன்றனராக,	பத்ரபா ம்,	சந்திர ப்த ம்	அங்ேகேய	தங்கிவிட்டனர்.	ஆங் ப்
பிச்ைசக்காரனாக	மாறிவிட்ட	அப்ேபரரசன்,	தன்	 	இறக் ம்	வைர,	அவ க் த்
ேதைவயானவற்ைற	அளித் ப்	பணிவிைட	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்.
சந்திர ப்தன்,	தன்	ஆசிரிய க் ப்	பின்னர்ப்	பன்னிரண் 	ஆண் கள்	உயிர்
வாழ்ந்தி ந்தான்.	பின்னர்த்	,	தான்	உயிர்	வாழ்ந்த	பயன்	கிட் விட்ட 	:	தன்	உடல்
தனக் 	இனிப்	பயன்	இல்ைல	என	உணர்ந்த ம்,	சமண	சமய ைறயாம்,
பசிேயா ந் 	வடக்கி ந் 	உயிர்	 றத்தலாம்	“சல்ெலக்ஹனம்”	ேமற்ெகாண்
உயிர்	 றந்தான்.	ஒ 	ேபரரசின்	வாழ்க்ைக	,	மைற கள்	 றித் 	நாம்	க த்தில்
ெகாள்ளத்	ேதைவயில்ைல,	ஆனால்,	இப்ேபா 	சா க்கள்	என	அைழக்கப்ப ம்
ஆயிரக்	கணக்கானவர்,	இன் 	வழிபாட் டங்க க் ச்	ெசன் 	தி ம் ம்
பல்லாயிரவர்	ேபால	வடநா 	வி த் த்	ெதன்னா 	வந்த 	பற்றிேய	க த்தில்
ெகாள் தல்	ேவண் ம்.	இச்சமண	 னிவர்கள்	தமிழ்நா 	மைலச்சரி களில்



உள்ள	இயற்ைகயான	 ைககளில்	வாழ்ந் ,	ப த் ப்	ெபா ள்	காண்பதன்
லம்,	தமிழ்	இலக்கிய	வரலாற்றிற் 	ஒளிகாட் ம்,	கல்ெவட் க்கைள

அக் ைககளில்	விட் ச்	ெசன் ள்ளனர்.	

������	����������
சமணர்கைளப்	ேபாலேவ,	ெபளத்தர்க ம்	தம்	ேயாக	ெநறிைய	அைமதி
ைலயாமல்	பயில்வதற் 	ஏற்ற	தனிைம	இடங்கைளத்	ேத 	,	ெதன்னிந்தியா க்

அைலந் 	திரிந் 	வந் 	ேசர்ந்தனர்.	அவர்க ம்,	இயற்ைகக் ைககளில்	வாழ்ந்
கல்ெவட் க்கைள	விட் ச்	ெசன்றனர்.	பல	இடங்களில்,	 றிப்பிட்ட	ஒ 	 ைக,
சமணர்	வாழ்ந்ததா,	ெபளத்தர்	வாழ்ந்ததா	என்பைத	அறிந் ெகாள்வதில்	சிறி
சிரமேம.	அ 	ேபா ம்	 ைககள்,	பாண் ய,	ேசர	நாட் ப்	பல்ேவ 	மைலகளில்
கண் பி க்கப்பட் ள்ளன.	ெபளத்த	சந்நியாசிகளின்,	ெதாடக்ககால	இக்
ெபயர்ச்சிக் 	அரசியேலா,	சமயம்	பரப் ம்	ஆர்வேமா,	காரணங்களாகா.
பண்ைடக்கால	ரிஷிகைளப்	ேபாலேவ,	கி. .	ஐந் 	மற் ம்	நான்காம்	 ற்றாண்
த்த	பிக் க ம்,	அரசர்களின்	நிைறமனத்ேதா 	படாத	ஆதரவிலி ந் ம்,
றவறச்	சந்நியாசிகைள	வைரயைறயின்றி	மகிழ்விப்பதன்	 லம்	மிகப்	பலவாய
ண்ணியத்ைத ம்,	மலிவான	த திப்பாட்ைட ம்	ெபறத்	 க் ம்,	ெபா ப்பற்ற
மாணவர்களின்,	ெபா க்கெவாண்ணாப்	ேபாலிப்	 கழ்ப்பாட் லி ந் ம்	தப்பித் க்
ெகாள்ளேவ,	தங்கள்	ெசாந்த	மாநிலங்கைள	விட் 	ெவளிேயறினர்.	சமணர்க ம்,
ெபௗத்தர்க ம்	 ைறயான	மனப்பயிற்சியிைன	ேயாக	 ைற	 லம்,
ேமற்ெகாள் தல்	ேவண் ம்;	அதன்	ெவற்றிப்	பயிற்சிக் த்	தனிைம	ேதைவ.
சமணர்க க் ,	இவற்றிற் 	ேமலாக,	சல்ெலகனம்"	என	அைழக்கப்ப ம்
ஒ வைகத்	தனிச்சிறப் 	வாய்ந்த	 ைறயாம்	வடக்கி ந் 	அைமதியாக	உயிர்
வி தற் 	ஏற் ைடய	மக்கள்	நடமாட்டத்திற் 	அப்பாற்பட்ட	உைறவிட ம்,	ேதைவப்
பட்ட .	பண்ைடக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	இம்	 னிவர்க க் ,	உயிைரக்	காக்கத்

க் ம்	ேபராைச	எ ம்	இல்ைல.	மகாவீர ம்,	 த்த ம்	மக்கைளப்
ெப ங் ட்டமாக	வா லகிற் 	அ ப் வனவாகச்	சமயங்கைளக்
க தவில்ைல.	கட்டாயமாக்கப்பட்ட	பிறப் ,	ம பிறப் 	எ ம்	வாழ்க்ைகச்
சக்கரத்தலி ந் 	தனிமனிதைனக்	காக் ம்	மனப்பியற்சி	 ைறகைளச்
சந்நியாசிக க் க்	கற்பித்தேல	சமயமாம்	எனக்	ெகாண்டனர்.
இவ்வற ைரயாளர்கள்	உலகத்தவர்க் 	உலக	வாழ்க்ைகக் 	ேவண் ேகாள்
வி க்கவில்ைல.	 றவிக க் த்	 றவற	ெநறிக்ேக	வி த்தனர்.	அவர்கள்
ெதா ைக	இடங்கைள	நி வினார்	அல்லர்.	ேநான்பிடங்கைளேய	கண்டனர்.
அவர்கள்,	மாணவர்களின்	மனத்ைதச்	சமயக்	க த் க்களால்	நிரப்பினாரல்லர்.
மாறாக	அவர்	உள்ளங்கைள,	உயிர்	உணர்ச்சிகைளத்	 ண்டவல்ல	அற ைரகளால்
கிளர்ச்சி	ெபறச்	ெசய்தனர்.	எப்ெபா ம்	ஓயா 	இயங்கிக்	ெகாண் 	இ க் ம்
அைலயைலயான	அகக்கிளர்ச்சிகள்	அடங்கிப்ேபாக,	அவற்றின்	இடத்ைதத்



தன்ைன	மட் ேம	உண ம்	நிைலேப ைடய	மன ணர் க் வியல்	ெவற்றி
ெகாண் விட்டேதா,	எப்ெபா ,	க ைமயான	 லனடக்க	ெநறி	ேமற்ெகாண் ,
தன்	உயிரின்	வீ ெபற்றிற்காம்	வி ப்பம்,	உலகத்தவர்க் ச்	சமயக்	ெகாள்ைககைள
அவர்	உள்ளம்	ஈர்க் ம்	ெசாற்களால்	விளக்கி,	அவ் லகத் 	உயிர்	அைனத்ைத ம்
காக்க	ேவண் ம்	என்ற	வி ப்பத்தால்	 ப் றத்	தள்ளப்பட்டேதா,	எப்ெபா ,
உணர்ச்சிக் 	உள்ளாகி,	ஓயா 	 த் க்	ெகாண் க் ம்	உயிர்,	மாறா
நியதிகளாம்,	வலிய	இ ம் ச்	சங்கிலிெகாண் 	சிைற	ெசய்யப்பட் விட்டேதா,
எப்ெபா ,	 த்தர்	 வ 	ேபால	மனத்ெதா ப ம்	ேகாட்பா ,
கண்ெணா ப ம்	ேகாட்பாட்டால்	ெகட் 	மங்கிப்	ேபாய்விட்டேதா,	எப்ெபா
சாங்கியர்	 வ 	ேபால்	 த்தியின்	‘அத்யவசாயம்”	மனத்தின்
‘'சங்கல்பவிகல்பங்களால்,	ஒளிெகட் 	மங்கிப்	ேபாய்விட்டேதா,	அப்ெபா ேத,
ஜீனர்,	 த்தர்களின்	ேபாதைனகள்	சமணமாக ம்,	ெபளத்தமாக ம்	தாழ்நிைல
உற் விட்டன:	உற்றன	:	இந்திய	மக்க க் ப்	ெப ங்ேகடாக,	மனிதனின்	தன்ைன
மட் ேம	மதிக் ம்	அக ணர் 	ேம ம்	இ 	சமயப்	பிரி கைள	உ வாக்கி	விட்ட .
அந்நிைலேய	ெபௗத்தர்களின்	ேபரைவகள்	 டலாயின.	ஏைனய	மக்களின்
உயிர்கைளக்	காக் ம்	சமயத்தின்	ெபயரால்,	ெவ ப் ணர்ச்சிையத்	 ண் ம்
ேவட்ைகயால்	உந்தப்பட்ட	 த்தத்	 றவிகள்,	நாட்ைட	அைலக்கழிக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டனர்.	 ந்திய	தைல ைற	கைளச்	ேசர்ந்த	 த்த	பிக் கள்	ேபால்
அல்லாமல்	ேபார்க்	 ணம்	வாய்ந்த	இப் த்தத்	 றவிகள்	தங்கள்	சமயப்	பிரசாரத்
திற் 	மகதப்	ேபரரசின்	 ைணைய ம்	பயன்	ெகாண்டனர்.	
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ஆனால்,	அேசாக	வர்த்தனன்	காலத்தி ம்,	தமிழ்நா ,	மகத	ஆட்சி	எல்ைலக்
ெவளியிேலேய	இ ந் வந் ள்ள .	மக்களின்	ேநாய்	தீர்க்க ம்	மாவினங்களின்
ேநாய்	தீர்க்க ம்,	அவன்	நி விய	இ 	நி வனங்கள்	 றித் ப்	ேப ம்	,
அவ ைடய	இரண்டாவ 	பாைறக்கல்ெவட் ல்,	ேசாழ,	பாண் ய,	சத்திரிய	 த்திர,
மற் ம்	ேகரள	 த்ரர்கைள	"அந்த"	அதாவ 	அண்ைட	நாட்டவர்	அல்ல 	எல்ைலப்
றத்தில்	உள்ளார்,	என்ேற	 றிப்பிட் ள்ளான்.	அவ ைடய	13வ 	கல்ெவட் ல்,
ெதற்கில்	தம்பண்ணி	அதாவ 	தாம்பரபரணி	வைரயான	ேசாழ	பாண் ய
நா களில்	தர்ம	விஜயத்தில்	ெவற்றி	ெகாண்டதாகக்	 கிறான்.	உலகிற்
உபேதசிப்பதில்	அவன்	ெப மகிழ் 	கண்ட,	பிராமண,	சமண,	ெபளத்த	சமயப்
ேபராசிரியர்கள்	வழங் ம்	அறி ைரகளின்	ஒன் பட்ட	ெதா ப் த்	தர்மமாம்
பல்ேவ 	வைகயான	நன்ெனறிகைள,	மக்க க் ப்	ேபாதிக் ம்	சமயத்

வர்கைளப்	பல்ேவ 	நா க க் 	அ ப்பி	ைவப்ப தான்,	தர்மவிஜயம்
என்ப .	இ 	பண்ைடக்கால்,	இன்ைறய	வரலாற் த்	திறனாய்வாளர்
இ திறத்தவரா ம்,	பல்ேவ 	நா க க் ப்	ெபளத்த	சமய	ேபாதைனயாளர்கைள
அ ப்பியதாகத்	தவறாகக்	ெகாள்ளப்பட் ள்ள .	ஒன் ,	அேசாகன்,	ஒ வர்



விடாமல்	மக்கள்	அைனவர்க் மான	தன்	உபேதசங்கைளப்	'ெபளத்த	சத்யானி"
என் 	எக்காலத் ம்	ெபயரிட் 	அைழத்ததில்ைல.	மாறாக,	எச்சமயத்ேதா ம்
சாராததான	"தர்மம்"	என்ேற	எப்ேபா ம்	ெபயரிட் 	அைழத் ள்ளான்.
இரண்டாவ ,	ெபௗத்த	மதம்	பரப் ம்	 த்த	சந்நியாசிகைளப்	பல	நா க க் ம்
அ ப்பிய	தன்	ெசயைலப்	பல ம்	அறியச்	ெசய்ய	வி ம்பியி ந்தால்,	உஜ்ைஜனியில்
தான்	ஆ நராக	இ ந்த	ேபா 	மணந் 	ெகாண்ட	ேதவி	வழிப்பிறந்த	தன்	மகன்
மகிந்தைனப்	 த்தமதம்	பரப்ப	ஈழ	நாட் ற் 	அ ப்பியைதக்	கல்ெவட் ல்	ெபாறித்
இ ப்பான்.	ஆனால்,	இச்ெசய்திைய	மகாவம்சந்	தான்	நமக் 	அறிவிக்கிற .
அேசாகன்,	 வர்கைள,	தர்ம	விஜயத்திற்ேக	அ ப்பினனாக,	பல்ேவ
நா க க் ப்	 த்தசமயப்	பிரசாரகர்கைள,	 ன்றாவ 	 த்தப்	ேபரைவ	தான்
அ ப்பிய .	அேசாகன்,	பிராமண	இல்லறத்தார்,	 றவறத்தார்,	சமய
னிவர்கைள	மதித்த 	ேபாலேவ,	ெபளத்த	 னிவர்கைள ம்,	மதித்தான்

என்பதில்	ஐயம்	இல்ைல,	ஆனால்,	இ 	ெபளத்த	சந்நியாசிகைளச்	சமயப்
பிரசாரகர்களாக	அ ப்பியதாகப்	ெபா ளாகா .	இப்ெபா ள்	 றித்தவைர,
ெபளத்த	வரலாற் 	அட்டவைண	யாகிய	மகாவம்சம்,	ஒ தைலப்பட்ட	சான்ேற
ஆ ம்.	ஆனால்,	நம் ைடய	ஆய் 	அப்ெபா ள்	பற்றியதன் .	அேசாகன்
கல்ெவட் க்களிலி ந் ,	அேசாகன்	காலத்தில்,	அவ ைடய	 ந்ைதேயார்
காலத்ைதப்	ேபாலேவ,	தமிழ்நா ,	வட	இந்தியாேவா 	 ப்பான	மிகப்	ெபரிய
ேபாக் 	வரவிைனக்	ெகாண் ந்த 	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்வ 	ஒன்ேற
ேபா ம்.	
இன்ைறய	வரலாற் த்	திறனாய்வாளர்கள்,	ெமளரியப்	ேபரர 	பற்றி ம்,
பிற்காலத்ேத	 ப்தர்களில்	 யாட்சி	பற்றி ம்	பரவலாகப்	ேப கின்றனர்.	ேபரர ,
ேபரரைசச்	சார்ந்த	எனப்	ெபா ள்ப ம்	(Empire:	Imperial)	என்ற	இவ்வாங்	கிலச்
ெசாற்கள்,	பண்ைடக்காலத்தில்,	இந்திய	நா கள்	ஒன்ேறாெடான் 	ெகாண் ந்த
அரசியல்	உற 	பற்றி	மிகப்	ெபரிய	தவறான	க த்திைனேய	உணர்த் கின்றன.
இந்திய	வரலாற்றில்,	இவ்வரலாற்றின்	ேபாக்கில்,	தவறான	ெகாள்ைகயிைன
ஏற்ப த்தாமல்,	“எம்பயர்’	(Empire)	என்ற	ெசால்ைல	ஆள்வ 	இயலா .	ேபரர
(Empire)	என்ற	அச்ெசால்	உணர்த் ம்	உள்ளார்ந்த	ெபா ள்	அத்தைகத் .	தன்
ஆட்சிக் 	உட்பட்ட	நா களில்	அைமதி	நிைலநாட்	டால்,	உேராம்	நாட் க்	 ரிைம
உேராம்	நாட் ச்	சட்டம்	ஒ ங் 	 ைறகைள	ெமல்ல	ெமல்ல	விரிவாக்கல்,	இலத்தீன்
ெமாழிையப்	பரப் தல்	ஆகிய	இைவேய	உேராமப்	ேபரர 	என்பதன்	ெபா ளாம்.
சட்டம்	ஒ ங் 	நிைலயில்	பிரித்தானியர்	 ைறகைள	நி தல்,	நிர்வாகத்தில்
ஆங்கிலத்ைதப்	பயன்	ெகாள் தல்,	ஆங்கில ைறப்	பள்ளிகைள ம்,
பல்கைலக்கழகங்கைள ம்	பரப் தல்,	ஆங்கிேலயர்	வர்த்தக	 ைறயின்	மிகப்
ெபரிய	விரிவாக்கம்,	கிறித் வ	சமயப்	ேபாதைனகைள	ெமல்ல	ெமல்லத்
ெதாடங்கல்,	பிரித்தானிய	நாட் 	மக்களாட்சி	 ைறயின்	ெம வான	வளர்ச்சி
ஆகிய	இைவேய	பிரித்தானியப்	ேபரர 	என்பதன்	ெபா ளாம்.	பண்ைட	நாட்களில்,



இந்தியாவில்	ேபரர 	நி வல்	என்ப ,	இவற்றில்	எ ம்	அன் .	மர 	வழிபட்ட	56
இந்திய	சி நா க ம்,	பிராமண	ஆசிரியர்கள்,	அவ்வப்ேபா 	எ த் 	விளக்கிக்

ம்	தர்ம	சாஸ்திரப்ப ேய	ெப ம்	பா ம்	ஆளப்பட் 	வந்தன.	ேபராற்றல்	வாய்ந்த
ேபரரசன்	ஒ வன்,	ஒ தனி	ஆழி	உ ட் ேவான்,	உலெகலாம்	ஒ 	 ைடக்கீழ்
ஆள்ேவான்	,	உலெகலாம்	ஆள்ேவான்"	,	எனக்	 றப்ப ம்	நிைலயி ம்,	அவன்
ஆட்சிக்	கீழ்	அடங்கிய	நா களில்	ஆட்சி	நிர்வாக	 ைறகளில்,	அைமச்சர்
ேராகிதர்	உள்ளிட்ட	அரசைவ	ஐம்ெப ங் க்களில்	எவ்வித	மாற்ற ம்
நிகழ்வதில்ைல.	ேபார்க்காலனிகள்	எ ம்	ஆங் 	ஏற்ப த்தப்ப வதில்ைல.
ெவற்றி	ெகாண்ட	ேபரரசனின்	சி பைடப்	பிரி ம்	ஆங் 	நி த்தப்ப வதில்ைல.
ெப வீரன்	ஒ வன்,	எண்ணற்ற	நா க க் ம்,	தன்ைனத்	தைலவனாகக்	 றிக்
ெகாள்வ ம்	ஆகிய	இைவேய;	அச்ெசாற்ெறாடர்	க க் ப்	ெபா ளாம்.	தன்
ேமலாதிக்கத்ைத	நிைலநாட் க்	ெகாள்வ 	அ வேமதயாகம்	இயற் வதன்	 லேம
ெபா வாக	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.	ெபா வாக,	யாகத்திற் 	 ன்பாகப்	பைடெய ப்
எ ம்	நிகழ்வதில்ைல.	ஆனால்,	யாகத்தில்	பலி	ெகாள்ள	இ க் ம்	 திைரைய,
அவ்வரசனின்	மகன்,	அல்ல 	மகள்	வயிற் 	மகன்	ெபா ப்பில்	கட்ட	விழ்த்
வி வ ம்,	அவ்ேவள்வி	ெசய் ம்	அரசனின்	ேமலா	திக்கத்ைத	ஏற் க்ெகாள்ள
ம க் ம்	அரசன்	நாட் ற் ச்	ெசன்ற	அக் திைர	ஆங் 	அவனால்
கட்டப்பட் 	வி மாயின்,	அ 	மீட்பதற் ப்	ேபார்	நிகழ்வ ம்	மட் ேம	ேவள்விக்
ன்பாக	நிக ம்.	ஆனால்	ேபரர 	ஆட்சி	என்ப 	தனி	அரசன்	ஒ வனின்

தனிப்பட்ட	இயல் கைளப்	ெபா த்தேத	அல்ல ,	ஓர்	அரச	இனத்தின்	ெசயேல
அன் .	ஆகேவ,	இந்தியப்	ேபரர கள்	 றித் க்	 றப்ப ம்	ெபா வான
க த் க்கள்	எல்லாம்,	 கிய	காலகட்டத்தில்	நிற்பன;	ெபா ள்	அற்றன.	

அேசாக க் ப்	பின்னர்	அரியைண	ஏறியவெரல்லாம்,	அரசியல்	ெநறியா ம்,
ஒ க்க	ெநறியா ம்	வ விழந்	தவர்கள்!.	ஆகேவ	அவன்	மைறவிைன,	மகதம்
ேபான்ற	பிற	நாட் 	மன்னர்களின்	 கேழற்றம்	இடங்	ெகாண் விட்ட .	அத்தைகய
அரசர்க ள்	ஒ வன்,	கலிங்க	நாட் க்	கார்ேவலன்.	அவ ைடய	கல்ெவட் க்கள்,
அவன்	நாட் ற் ம்	ம ைரக்	 ம்	இைடயில்	நைடெபற்ற	வாணிகத்திற் ச்	சான்
பகர்கின்றன.	
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விதி,	எப்ேபா ம்	ேபால	விைளயா விடேவ,	அேசாகன்	கைடப்பி த்த	தர்மம்,	அவன்
இறப்பிற் ப்	பின்னர்,	அவன்	ேபரரைசச்	சித றச்	ெசய் விட்ட .	அவ்வைகயில்
தன்னாட்சி	ெபற்ற	நா களில்	கலிங்க ம்	ஒன் .	அதன்	அரசன்	காரேவலன்
(கி. .	200)	பாண் 	நா வைர ம்	ெசன் 	பரவிய	ெப ம்	 கழ்ச்சிக்
உரியவனாகிவிட்டான்.	அங்கி ந் 	 திைரகள்,	இன்தினங்கள்,	 த் க்கள்,
நீலக்கல்	மட் மல்லாமல்,	அவற்ைறச்	 மந் 	வந்த	யாைனக ம்	கப்பல்க ம்



அவ க் ப்	பரி ப்	ெபா ட்களாகக்	கிைடத்தன்.	 திைரகைள ம்,
யாைனகைள ம்,	மாணிக்கங்கைள ம்	ஏற்றிக்	ெகாண் ,	வியத்த 	யாைனக்
கப்பல்க ம்	ெகாண் 	வரப்பட்டன.	 த் க்கள்,	நீலமணிகேளா 	இவற்ைற ம்
பாண் ய	அரசன்	அ ப்பிைவத்தான்.	(அப்ஹுத	அசரியம்	அத்தினாவன்	பாரி ரம்
(ப்)	ெதன்ஹ	ஹ	ஹதி.	ரத்ன	(மா)	நிகம்.	பண்டராஜா	எதானி	அெனகானி
தமணிரத்னாளி	ஹராபயதி	இத்ஹ	சத்	ச)	(ஹதி ம்பா	கல்ெவட் க்கள்	;	J.B.

0.	R.	S.	iv.	401)	
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பாக்களின்	ேதாற்றம்	:	
பாக்கள்,	ெபா வாக,	கட ள்கைள ம்,	காவலர்	கைள ம்	பாராட் ம்
க ைரகேளா 	பிறந்தன.	எப்ெபா ெதல்லாம்,	வழிபாட் 	ெநறி	ஒன்
நி வப்ப கிறேதா,	அல்ல 	ஓர்	அரச லம்	ேதான் கிறேதா,	பாணர்	 தலாம்	 கழ்
பா வார்	அவற்ைறப்	பாராட் ப்	பா வதன்	 லம்	அக்கட ள்களின்
அக்காவலர்களின்	அரவைணப்ைபப்	ெபறத்	ெதாடங்கினர்.	ேவதங்கள்	ேபா ம்
சமயப்	பாக்களின்	திறனாய்ைவ	வி த் ப்	பார்த்தால்,	எந்த	ஒ 	ெமாழியி ம்,
சமயச்சார்பற்ற	பாட் ,	அம்ெமாழி	ேப ம்	அரசன்,	பாராட்டத்தக்க	ேபார்
ெவற்றிகைளப்	ெப ம்ேபா 	பாடத்	ெதாடங்கப்	ெப கிற 	என	
ெகாள்ளலாம்.	பாணர்	 தலாம்	இரவலர்கள்,	இைறச்சி	மீன்	பா ம்,	இனிய
ம வின்	பா ம்	தணியா	ேவட்ைக ைடயராய்,	எப்ேபா ம்	அைரப்பட் னி
ேயா ப்பர்.	காதல்,	ேபார்	ஆகிய	 ைறகளில்	மன்னர்க ம்,	 நிலத்
தைலவர்க ம்	ெப ம்	ெபஞ்ெசயல்கைளப்,	பாக்களில்	ைவத் ப்	பாராட் வதன்
லம்,	இைறச்சிைய ம்,	இனிய	ம ைவ ம்	ெபற	 யற்சிப்பர்.	தமிழ்க்

கவிைதக்கைல,	பிறந்த	வழி	ெதளிவாக,	உ தியாக,	இ ேவ.	

நன்மிகப்	பழம்	பாடல்கெளல்லாம்,	உண்ைமயில்	ேபச் 	வழக்கிலி ந்த	தி ந்தாக்
கிைளெமாழிகளிேலேய	இ ந்தன.	சமஸ்கி த	ெமாழி,	சமஸ்கி தமாக	(அதாவ
ெசப்பம்	ெசய்யப்ெபற் ,	மர வழி	ெநறிப்ப த்தப்பட் ,	கண் ப்பான	இலக்கண
விதி ைறகளின்	கீழ்க்	ெகாண் 	வரப்பட்ட	நிைல)	தி ந்திய	வ வமாக
ஆக்கப்பட் 	ேவதமந்திரங்களின்	யாப் 	 ைறக ம்,	இலக்கிய	மர க ம்
ேதான் வதற் 	 ன்னர்ப்,	பல	 	ஆண் காலம்	வழக்கில்	இ ந்தி க்க
ேவண் ய	சமஸ்கி த	நாேடா ப்பாடல்கள்	அழிந் பட்ட 	ேபாலேவ,	அப்பழந்
தமிழ்ப்	பாடல்க ம்,	அழிந் 	ேபாயின.	ேவத	மந்திரங்கள்,	மாக்ஸ்	 ல்லர்,
ெவறி ணர்ேவா 	விளக் வ 	ேபால்,	‘' ழந்ைத	நிைல	மா டத்தின்	ெபா ளற்ற
உளறல்”	அன் .	அம்மந்திரங்களின்	ெமாழிநைட	“ லைம	நலம்	வாய்ந்த	இலக்கிய
ெமாழி	நைட’,	‘'மத ,	வழிபாட் 	இைசப்	பாணர்க க்கிைடேய,	தைல ைற
தைல ைறயாகக்	ெகாண் வரப்பட்ட	ெசயற்ைகயாக	வழக்கிறந்
ேபானதாக்கப்பட்ட	பழம்	ெப ம்	ெமாழி	(A	Macdonell.	Sans.	Lit.	P.	20.)	ேவ
நைடயில்	ெசால்வதானால்,	ேவதெமாழி,	பாதிரி	 தல்	பைறயன்	வைரயான,	எல்லா
நிைலயில்	உள்ளாரா ம்	ேபசப்பட்ட	ஒ 	ெமாழி	அன் .	அ 	ஒ 	‘'ேதவ	பாைஷ'’.



அ 	ேபாலேவ,	இப்ேபா 	நாம்	ெபற்றி க் ம்	பழந்தமிழ்ப்பாடல்கெளல்லாம்,
ஒப் ேநாக்க,	பிறபட்ட	கால	இலக்கிய	வளர்ச்சியிைனக்	காட் வனவாம்.	அவற்றின்
ெமாழிநைட,	சாதாரண	மக்களின்,	ேபச் 	நைடயன் .	நனிமிகத்	தி த்தம்	ெபற்ற,
மர வழிப்ப த்தப்பட்ட	இலக்கிய	நைடயா ம்.	இப்பழம்பாடல்கள்,	யாப்பிலக்கண
விதிகளின்	கட் ப்பாட் ற் 	உ தியாக	அடங்கியி ப்பைவ.	இலக்கிய	மர களின்,
நனிமிக	உயர்ந்த	பல்ேவ 	விதி ைறகைள	விளக்கிக்	காட்டவல்லன.	
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தமிழ்	அரச	இனங்கள்	 ன்றம்,	ெதன்னிந்தியா,	ஸ்ரீ	ராமனால்	அைமதி றப்	ெபற்ற
பின்னர்,	ஆட்சிக் 	வந்தி க்க	ேவண் ம்	என	நான்	க கின்ேறன்.	இம் ன்
இனங்களில்,	பாண் ய	அரச	இனம்,	ம ைர	நா 	என,	இன் 	நாம்	அைழக் ம்
ப தியில்	ஆண் ந்த .	இந்நா ,	தமிழகத்தின்,	இ தயம்	ேபா ம்	ைமய
இடமா ம்.	 க்க	 க்க	ம தமாகேவ	(விைள	நிலமாகேவ)	இ க் ம்	ேசாழ
நா 	ேபாலேவா,	ெப ம்	ப தி	 றிஞ்சியாக	(மைல	நாடாக)	இ க்கம்	ேசர	நா
ேபாலேவா	அல்லாமல்,	பாண் யநா ,	ஐந்திைணக்காதல்	பாடல்க ம்,	அைவ
ஒவ்ெவான்ெறா ம்	உற ைடயவாய,	ஐந்திைணப்	ேபார்ப்	பாடல்க ம்	எ வதற்
ஏற் ைடய,	ஐந்திைணக் ம்	உரிய	வாழிடங்கைளக்	ெகாண் ந்த .	ஆகேவ,
தமிழிலக்கிய	வளர்ச்சியின்	ந விடமாக,	இலக்கிய	நைடத்தமிழ்,	அதாவ
ெசந்தமிழ்	வழங் ம்	இடமாக	ம ைர	சிறந் 	உயர்ந்த 	வியப் க் 	உரியதன் .
ெசந்தமிழ்	நாட்ைட	அ த்தி ந்த,	அவ்வந்	நிலத் க்ேக	உரிய	கிைளெமாழிகள்
வழக்கில்	இ ந்த	பன்னிரண் 	மாவட்டங்கள்	 றித் த்	தமிழ்	இலக்கணங்கள்	'
றிப்பி கின்றன.	(ெசந்தமிழ்	ேசார்ந்த	பன்னி 	நிலம்".	ெதால்காப்பியம்	:

ெசால்லதிகாரம்	:	9:3)	நன் 	ெதரிந்த	ஒ 	தமிழ்ப்	பாட் ,	அச்	ெசந்தமிழ்
வழங் ம்	பன்னி 	நாட்ைட ம்,	ெதன்பாண் ,	 ட்டம்,	 டம்,	கற்கா	நா ,
ேவணா ,	 ழிநா ,	பன்றி	நா ,	அ வாநா ,	அ வா	.	வடதைல	நா ,	சீதநா ,
மைலயமா	நா ,	ேசாழ	நா 	என	வரிைசப்ப த்திக்	காட் கிற .	

"ெதன்பாண் ,	 ட்டம்,	 டம்	கற்கா,	ேவண்,	 ழி	,	
பன்றி,	அ வா,	அதன்	வடக் 	,	நன்றாய	
சீதம்,	மலா ,	 னல்	நா ,	ெசந்தமிழ்ேசர்	
ஏதம்	இல்	பன்னி 	நாட் 	எண்"	

ெதால்காப்பிய	உைரயாசிரியராய	ேசனாவைரயர்,	ெதன்கிழக்கிலி ந்
வரிைசப்ப த்தத்	ெதாடங்கி,	ெபாங்கர்	நா ,	ஒளிநா ,	ெதன்பாண் 	நா ,
ட்டநா ,	 டநா ,	பன்றி	நா ,	கற்கா	நா ,	சீத	நா ,	 ழிநா ,	மைலநா ,

அ வா	நா ,	இ தியாக	அ வாவடதைல	நா 	என	 க்கிறார்.	இ தியாகக்
றப்பட்ட .	ெதால்காப்பியர்	காலத்திற் ப்	பின்னர்த்	ெதாண்ைட	நா 	என் ம்,

வட	இந்திய	எ த்தாளர்களால்	திராவிடம்	என் ம்	அைழக்கப்பட்ட	நாடா ம்.	



ஓரிடத்தில்	வழங் ம்	ெமாழி,	ஏைனய	இடங்களில்	வழங் ம்	ெமாழிகைளப்
ேபாலேவ,	சிறந்த ம்	ஆம்.	அல்ல 	சிறப்பற்ற ம்	ஆம்,	ஆதலா ம்,
இலக்கியத்தமிழ்,	 தன்	 தலில்,	பாண் 	நாட் ல்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆதலா ம்,	அவ்விலக்கியத்	தமிழ்,	பிற	நா களில்	பாக்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா ,	ஆங் 	வழக்கிலி ந்த,	அந்நிலத் க் ரிய	ெசாற்கள்
சில,	அப்பாக்களில்	இடம்	ெபற்றன.	ஆதலா ம்,	தமிழ்நா ,	இவ்வா
பிரிக்கப்பட்ட ந்த 	ெகாண் ,	ெபா வாகக்	க தப்ப வ 	ேபால,	பாண் ய
நாட் ல்	வழங்கிய	தமிைழவிட	உயர்ந்த 	என்ப 	ெபா ளாகா .	
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இப்ேபா 	வழக்கில்	உள்ள	பைழய	ெசய் ட்களின்	பண்பாகிவிட்ட	தி ந்திய
இலக்கண	இலக்கிய	மர கள்	எல்லாம்	இடம்	ெப வதற் 	 ன்ேப,	எண்ணற்ற
பாக்கள்	இயற்றப்பட் க்க	ேவண் ம்.	நான்	அ க்க ,	ேமற்ேகாள்	காட் ம்	அந்த
ஐந்திைணப்பாக்களில்,	ஒவ்ெவா 	திைணப்	பாட் ம்.	அந்தந்தத்	திைணக்ேக	உரிய
நிலத்தில்,	ஒ 	நிலத்திலி ந் 	ஒ 	நிலத்திற்கிைடேய	நிகழ்ந்த	மக்கள்	
ெபயர்ச்சி	அவ்வந்நிலத் ப்	பழங் 	மக்களின்	சிறப் ப்	பண்பா கைளத்	தடம்
ெதரியாவா 	அறேவ	அழித் விட் ,	பண்பாட் க்	கைல	வளர்ச்சியில்,
சற் ச் ழல்	ெச த் ம்	ஆதிக்கத்ைத	 	மைறத் விட்ட	ஏற்றத்தாழ்வற்ற	ஒேர
நிைலயில்	நைட	ேபா ம்	நவநாகரீக	வாழ்க்ைகையத்	ேதாற் விப்பதற் 	 ன்னர்,
பிறந்தனவாதல்	ேவண் ம்.	இவ்வைகப்	பழம்	பாடல்கள்	அைனத் ம்,	இப்ேபா
அழிந் விட்டன.	(நன்மிகப்	பழம்	பாடல்களின்	மாதிரிகளாக,	இப்ேபா 	நாம்
ெபற்றி க் ம்	பாக்க க் க்,	கிறிஸ் வ	ஆண் ன்	ெதாடக்கத்திற் 	மிக	மிக
ற்பட்ட	காலத்ைத	வ க்க	இயலா .	அப்பைழய	இலக்கியங்கெளல்லாம்	ஏன்	.

மைறயலாயின?	ஹாரப்பா,	ெமாகஞ்ேசாதரேராக்களில்	நிகழ்ந்த	அண்ைமக்கால
அகழ்வாராய்ச்சிகளால்	ெதரிய	வ வ ேபால்,	இந்தியர்க க் க்	கி. .	3000
அல்ல 	4,000	ேபரி ம்	மிகப்	பைழய	காலத்திேலேய	எ தத்	ெதரிந்தி ந்த
என்றா ம்,	நிலப்பைடத்	 ைணத்தைலவர்,	தி .	வாடல்	ேஷா	(Lient	col.	Waddel
show)	அவர்களால்	ெபா ளாயப்பட்ட,	சிந் 	ெவளிப்பைழய	கல்ெவட் க்களின்
ப ,	எ த் க்கைல,	நீண்ட	காலம்	வைர,	அரச	வீரர்களின்	ெவற்றிச்	ெசயல்கைள
வரிைசப்ப த்தி	எண்ணப்	பயன்	பட்டேதயல்லாமல்,	இலக்கியப்
பணிக்காகப்	பயன்ப த்தப்படவில்ைல	என்பைத	நாம்	நிைனவில்	ெகாள்ளல்
ேவண் ம்.	ேவத	மந்திரங்களின்	ெதய்வீகத்	தன்ைம ம்	ஆரியவர்த்த	ஆரியர்கைள
நிைன ப்பாைற	மீ 	ெபாறிக்க	அல்ல 	ெசய் ள்	வ வில்	தரத்	 ண்டவில்ைல.
சமயச்	சார்பற்ற	இலக்கியங்கள்,	இலக்கியத்	திறனாய்வாளர்கள்,	அவற்றின்
சிறப் கைளச்	 ட் க்காட் ,	மனித	நிைனவாற்றல்	 ைறவால்	மைறந்



ேபாவதிலி ந் ,	அவற்ைறக்	காக்க	ேவண் ய	வி ப்பத்ைதத்	ெதரிவித்த
நிைலயில்தான்,	ஓைல	அல்ல 	காட் 	மரப்பட்ைடகள்	மீ 	எ தப்பட்டன.
இவ்வைகயில்,	மிக ம்	பழிக்கப்ப 	திறனாய்வாளர்க ம்,	நாகரீக	வளர்ச்சியில்,
பய ள்ள	ஒ 	ெசைலச்	ெசய்தவர்களாயினர்.	சிறந்த	திறனாய்வாளராம்
ெதால்காப்பியர்	 ைண	இல்லாமல்,	பழந்தமிழர்	வாழ்க்ைக	ஓவியத்ைத,	ம வ ம்
வைரந்தி க்க	நம்மால்	இயன்றிரா .	ஆகேவ	இலக்கியத்	திறனாய்வாளர்கள்,
றிப்பாக	இந்தியாவில்	நாகரீக	வளர்ச்சிக் 	மிகச்	சிறந்த	பணி ரிந் ள்ளனர்.	பிற

நா கைளப்	ேபாலேவ,	தமிழ்நாட் ம்,	பண்ைடத்	தமிழ்ப்	 லவர்கள்,	பறைவகைளப்
ேபாலத்	தங்கைள	அறேவ	மறந் 	பா னார்கள்.	ஆரியர்கள்	,	ெதன்னிந்தியாவில்
வந் 	வாழத்	ெதாடங்கிய 	மட் மல்லாமல்,	தமிழ்ெமாழி,	தமிழிலக்கியங்கைளக்
கற் 	அம்ெமாழி	இலக்கணங்கைள ம்	அம்ெமாழியில்	யாக்கப்பட்ட	பாக்கைள ம்
ஆராயத்	ெதாடங்கிய	பின்னேர	இலக்கியத்தின்	மீ 	எ த் க்கைல	ெபாறிப்பதான
தமிழ்	இலக்கியம்	எ த் 	வ வம்	ெபறத்	ெதாடங்கி,	ஒ சில	காலம்	வைரயாவ
அழியாதி க் ம்	நிைலையப்	ெபற்ற .	

நனிமிகப்	பைழய	தமிழ்	இலக்கியங்கைளெயல்லாம்	அழிந் 	விட்டன.	 தன்
தலில்	எ தப்பட்ட	தமிழ்ப்	பாக்கள்	ஒவ்ெவான் ம்,	ஒ 	சில	வரிகைளேய

ெகாண்ட	சின்னம்	சி 	பாக்கேள	எனக்	ெகாள்ளலாம்.	அதற் ப்	பிற்பட்ட
காலத்தி ம்,	நான் 	வரிகளிலி ந் 	இ ப 	அல்ல 	 ப்ப 	வரிகைளக்
ெகாண்ட	பாக்கேள	ெதாடர்ந் 	இயற்றப்பட்டன.	சில	 	வரிகைளக்	ெகாண்ட
பத் ப்பாட் ப்	பாக்கள்,	கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்தான்,	ேதான்றத்
தைலப்பட்டன.	ஆரிய	இலக்கியங்கள்,	தமிழின்	ேமதகவிைன	ேம ம்
வளப்ப த்தத்	ெதாடங்கிய	பின்னேர,	நீண்ட	காவியங்கள்	எழலாயின.
பர ராமர்காலந்	ெதாட் ,	தங்கைள	ஆரியத்	தன்ைமயராக	ஆக்கிக்	ெகாண்டதன்
காரணத்தால்,	தங்கைளப்	பிரம்மராக்கதர்	எனக்	 றிக்	ெகாண்ட,	ஒ 	சில
ெதன்னிந்தியரால்,	ஆரிய	நாகரீகம்	பின்பற்றப்பட்ட	நிைலயி ம்,	இராம்	-
இராவணப்	ேபா க் ப்	பிற ம்,	ம ப ம்	மகாபாரதப்	ேபா க் ப்	பிற ம்,	ஆரிய
நாகரீகத்ைதப்	பின்பற் ம்	ெதன்னாட்டவர்	எண்ணிக்ைக	உயர்ந் விட்ட
நிைலயி ம்,	பழந்தமிழ்ப்பாக்கள்,	ஆரிய	ஆதிக்கம்	சிறி ம்	இன்றி,	அேத
நிைலயில்	பல	 	ஆண் 	காலம்	ெதாடர்ந் 	இ ந் 	வந் ள்ளன.	காரணம்,
ெதன்னாட் 	ஆரியர்க ம்,	ெப ம்பாலான	தமிழர்க ம்,	ேவதகாலத்தில்,	வட
இந்திய	ஆரியர்க ம்,	வட	இந்திய	தஸ் க்க ம்	ேபாலேவ,	தங்கள்	தங்கள்
நாகரீகச்	சாதைனகளி ம்,	வழிபாட் 	ெநறிகளின்	சிறப் களி ம்,	ஒ வேரா
ஒ வர்	ெப மிதம்	ெகாண் 	வழாலாயினர்.	
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தமிழர்	வாழ்க்ைக	,	தம் ைடய	ேபாக்கின்	ஒேர	சீரான	ஒ ங் 	நைடயிைனச்,
சமஸ்கி தத்	தன்ைம	வாய்ந்த	எதனா ம்,	தீண்டப்படாமல்,	பல	 	ஆண் கள்,
கைடப்பி த் ச்	ெசன்ற .	பைழய	தமிழ்ச்	ெசாற்களஞ்சியம்,	தமிழ்	ேமைதகளின்
உள்ளங்கைளத்	தம்மால்	மட் ேம	ெதாடவல்ல	க த் க்கைள	ெவளிப்ப த்த,
ற்றி ம்	த தி	வாய்ந்த வாதலின்,	பைழய	தமிழ்	இலக்கியங்களில்,	ஒ 	சில

சமஸ்கி தச்	ெசாற்கள்	மட் ேம	இடம்	ெகாண்டன.	தமிழர்	களில்	ெப ம்பிரிவினர்,
ஆரியப்	பழக்கவழக்கங்கள்,	ஆரிய	வாழ்க்ைகத்	தத் வங்களால்	பாதிக்கப்படாமல்,
தங்கள்	பைழய	வழிகளிேலேய	வாழ்ந் 	வந்தனர்.	ஆகேவ,	தமிழ்நாட் ல்,	தமிழர்
வாழ்க்ைக	நீேராட்டம்	ெதன்னாட் 	ஆரியர்	வாழ்க்ைக	நீேராட்டம்	என்ற,	தங்கள்
நீர்த்	தாைரகைள	ஒன் கலக்கவிடாத,	அ த்த த்த	ேநர்க்	ேகாட் ல்	ஓ ய	இ
நீேராட்டங்கள்	இ ந்தன.	தமிழரின்	சிறப்பியல் ,	ஆரியரின்	சிறப்பியல்	ேபா ,
ற்றி ம்	ேவ 	பட்ட .	தமிழர்,	கா ம்	இந்நில லைக,	உண்ைம	என	ஏற் ,

உலகவாழ்க்ைக	இன்பத்தில்	மனநிைற 	கண்டனர்.	அழிக்கலாகாக்	காதல்
ண் தல்,	ேபாரின்	ெவறிெகாண்ட	மகிழ்ச்சி,	மகளிர்பால்	ெப ங்காதல்,

பைகவர்பால்	ெப ம்	ெவ ப் ,	 ைறேய,	அகம்,	 றம்	என	அைழக்கப்ப ம்	இைவ
அவர்	பாட் ன்	க ப்ெபா ளாதற் ப்	ேபா மானைவ	ஆ ம்.	ஆரியர்கள்,	 றிப்பாக
ஆக்க	அழி க க்கிைடேய	ஆன	இ திப்	ேபாராட்டமாம்	பாரதப்	ெப ம்
ேபா க் ப்	பிற்பட்ட	காலத் 	ஆரியர்கள்,	மண் லக,	விண் லக	இன்பங்களின்
ெவற் 	ஆரவாரங்கைளப்	ேபார்கள்,	கணப்ெபா 	ேதான்றி	அழி ம்	காதலின்பம்,
ேமற்	ெகாண்டாைர	அழித் ச்	சாம்பலாக் ம்	ேபாரின்பால்	ெப மகிழ்ச்சி
ஆகியவற்றின்	பால்	மிகப்ெபரிய	ெவற் 	ஆரவாரங்கைள	நிைனந் 	நிைனந்
ஏங் வாராயினர்.	பிறப் ,	இறப் ,	மீண் ம்	பிறப் 	என்ற	வாழ்க்ைகச்
சக்கரத்திலி ந் 	வி தைல	ெப தற்கான	வழி ைறகைள	இைடவிடா
ஆராய்ந் 	வந்தனர்.	அ 	பற்றிய	ஆழ்ந்த	சிந்தைன,	அவர்	உள்ளத்தில்,	என் ம்
அழியாப்	ெப மாற்ற	மாம்	ைவராக்கிய	உணர்ைவ,	அதாவ 	பற்றற்ற	நிைலயிைனத்
ேதாற் வித் விட்ட .	ஆதலால்,	அழிேப ைடய	வாழ்க்ைக	இன்பத்ைதத்
றப்ப ,	கால்,	இடங்களின்	கட் ப்பாடற்ற,	அழியாப்	ெப வாழ்வின்

நிைலேப ைடய	ேபரானந்த	 கர்விற் க்	ெகாண் 	ெசல் ம்	என்ற
நம்பிக்ைகேயா ,	ைவஷ்ணவர்கள்,	ைசவ	ஆகமிகள்,	ைஜனர்கள்,	ெபௗத்தர்கள்
ஆகிய	ைவதீகர்களிைடேய	சந்நியாச	வாழ்க்ைக	 ைற	வளரலாயிற் .	பழந்தமிழ்ப்
லவர்கள்,	இந்நில லக	வாழ்வினர்.	அவ் ணர் ைடயவர்	மக்கள்	உணர்ந்தவாேற,
வாழ்க்ைகயின்	நைட ைற	இயல் கைள,	அழியா	ஓவியங்களில்	வ த் க்
காட் னர்.	ேவத	காலத் ப்	பிந்திய	ஆரியர்கள்,	மண் லக	வாழ்வின்
பி ப்பிலி ந் ,	ப த்திக்	கம்பளம்	ேபால்	வி தைல	ெபற் த்	த வ ம்,
ஞாயி ம்,	திங்க ம்,	ஏன்,	மண் ம்	விண்மீன்க ம்	 ந் 	ஒளிகாட்ட	மாட்டாப்
ேப லகிற் ச்	ெசன்றவர்க் 	மட் ேம.	ேமலான	அழியாப்	ெப நிைல
தரவல்ல மான,	ப ப்ப யாக	வளர்ந் 	நிற் ம்,	கட் லனாகக்	க த் க்க க்



உரியராயினர்.	கா ம்	இந்நில	உலைகப்	ெபா த்த	வைரயில்,	தமிழரின்
மனப்ேபாக் ,	எதி ம்	நலேம	கா ம்	நம்பிக்ைக	உைடயதாக,	ஆரியரின்
மனப்ேபாக் ,	எதி ம்,	 ன்பேம	கா ம்	நம்பிக்ைக	அற்றதாக	அைமந் விட்ட .
அன்ைறய	தமிழர்கள்,	க ைமயான	சாதிப்பிரி களால்	பிரிக்கப்படவில்ைல.
ஆனால்,	ஆரியர்கள்	நான் 	வ ணத்	தைலவர்களாகப்	பிரி ற்றி ந்தனர்.	பைழய
தமிழ்ப்	பாக்களின்	மர 	சமஸ்கி தப்	பாக்களின்	மரபிலி ந் 	 ற்றி ம்
ேவ பட் ந்த .	ஆகேவ,	ெப ம்பாலான	தமிழர்க ம்,	ெதன்னாட்
ஆரியர்க ம்,	மற்றவர்	பண்பாட் 	நாகரீக	நிைலையப்	பாதிக்காத	வைகயில்,
அவரவர்க் ரிய	தனி	வாழ்க்ைக	 ைறயில்	வாழ்ந் 	வரலாயினர்.	பழந்தமிழ்ப்
பாடல்களில்	ெப ம்	ப தி	அழிந் விட்டன	என்றா ம்,	கிறித் வ	ஆண் க் ப்
பிற ம்,	சில	ஆண் காலம்,	சமஸ்கி த	நாகரீகம்,	தமிழ்ப் லவர்களின்	உள்ளத்ைத
ஆட்ெகாண் விடவில்ைல	என்பைத	உ தி	ெசய்வதற் ப்	ேபாதிய	பாக்கள்
இன்ன ம்	உள்ளன.	
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கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ம்	அதற் ப்	பிற்பட்ட	 ற்றாண் களி ம்,
பழந்தமிழ்ப்பாக்களில்,	மறந் 	ேபாகாம்ல	நிைனவில்	நின்ற	எல்லாப்	பாக்க ம்,
பல்ேவ 	ெதாைக	 ற்களில்	ஒன் 	ெதா க்கப்பட்டன.	ேநரிைடயாக	அல்ல
ஒ வைகயில்	ேபாேரா 	ெதாடர் ைடய	நா 	எண்ணிைனக்	ெகாண்ட,
ெவவ்ேவ 	அள ைடய	பாக்கள்,	 றநா 	என்ற	தைலப்பின்	கீழ்த்
ெதா க்கப்பட்டன.	அன்பின்	ஐந்திைண	ஒ க்கத்ேதா 	ெதாடர் ைடய
அகப்பாடல்கள்,	ஒவ்ெவா 	ெதாைகயி ம்	இடம்	ெப ம்	பாக்களின்	அ கள்
எண்ணிக்ைகைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் ,	 ன் 	ெதாைக	 ல்களில்
ெதா க்கப்பட்டன.	ஒவ்ெவா 	ெதாைக	 ம்	சரியாக	,	நா ,	நா
பாக்கைளக்	ெகாண்டனவாக,	 ைறவான	அ கைளக்	ெகாண்டைவ

ந்ெதாைக	என்ற	ெதாைகயி ம்,	எண்ணிக்ைகயில்	இைடநிைலயான
அ கைளக்	ெகாண்டைவ	நற்றிைணயி ம்,	நிைறந்த	அ கைளக்	ெகாண்டைவ
ெந ந்ெதாைக	அல்ல 	அகநா ற்றி ம்	ெதா க்கப்பட்டன.	ெதாைக
ல்கைளத்	ெதா த்தவர்கள்,	ஒவ்ெவா 	ெதாைகக் ம்	ஒன் 	 வேதா,

ஒன் 	 ைறவேதா	இல்லாமல்,	ெசவ்ெவண்ணாக,	நா 	பாக்கைள	எவ்வா
ெபற்றார்கள்?	நா 	என்ற	ெசவ்ெவண்	கிைடக்க,	ஒ 	சிலவற்ைற	அவர்கேள
இயற்றிக்	ெகாண்டார்களா?	அல்ல 	சிலவற்ைறக்	கழித் 	விட்டார்களா?	என்ற
வினாக்க க் 	விைட	காண்ப 	இயலா .	ஒவ்ெவா 	ெதாைகயி ம்	இடம்
ெபற்றி க் ம்	பாக்கள்	அைனத் ம்	ஒேர	காலத்தன	அல்ல.	அப்பாக்களில்	இடம்
ெபற்றி க் ம்	ெமாழிநைட	க ப்ெபா ள்,	உவம	உ வக	அணிவைககள்,
உள் ைறப்	ெபா ள்கைளக்	க த்தில்	ெகாண் 	மதிப்பீ 	ெசய்தால்,	அவற்றில்
பிற்காலப்	பாக்களிலி ந் 	பழங்காலப்	பாக்கைள,	ேவ பிரித் க்	காண்ப



இயலாத	ஒன்றன் .	உதாரணத்திற் ப்,	பழம்	பாடல்களில்	சமஸ்கி தச்	ெசாற்கள்
ெப ம்பா ம்,	அறேவ	இடம்	ெபறவில்ைல.	 றப்பட் க் ம்	பழக்க	வழக்கங்கள்
ஐந்திைண	நிலங்க க்ேக	உரிய,	பண்ைடத்	தமிழ்ப்	பழக்க	வழக்கங்களாம்.
றப்பட் க் ம்	மரவைட,	மாவைடகள்	இந்நிலங்க க்ேக	உரியைவ	:
றப்பட் க் ம்	 ட	நம்பிக்ைகக ம்,	தமிழ்த்தன்ைம	வாய்ந்தைவ,	ஆரியத்

தன்ைம	வாய்ந்த	அன் .	ஆரியக்	காவியக்	கற்பைனகள்	பற்றிய	 றிப் 	எ ம்
அறேவ	இடம்	ெபறவில்ைல.	எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலாக,	அக்காலப்	பாவா	ணர்
எவ ம்	 ராமணர்	அல்லர்.	கி.பி.	 தல்	ஆயிரத்தாண் ன்	 ற்பாதியின்	இ தி
ற்றாண் ல்,	பிராமணர்கள்,	தமிழ்ப்பாக்கைள	இயற்றத்	தைலப்பட்டனர்.	அவர்கள்

ஆண்டாண் 	காலமாக	இ ந் 	வந்த	தமிழிலக்கிய	மர கைள,	உ தியாகப்
பின்பற்றி	வந்தா ம்,	ஆரிய	.	எண்ணங்கள்,	ெகாள்ைககள்,	நம்பிக்ைககள்,
டநம்பிக்ைக	கள்,	பழக்க	வழக்கங்கள்	ஆகியைவ.	தங்கள்	பாக்களில்	 ைழந்

இடம்	ெபற் வி வைத	அவர்களால்	த க்க	 யவில்ைல.	ெசன்ைனப்
பல்கைலக்கழக	ஆராய்ச்சி	மாணவர்கள்,	இப்ெபா ள்	பற்றிய	ஆராய்ச்சியிைன
ேமற்ெகாண் 	அப்பாக்களில்	கிைடக் ம்	அகச்சான் கைள	 ண்ணியதாக
மதிப்பீ 	ெசய் ,	இந்த	ஆயிரத் 	அ 	(அகம்,	 றம்,	 ந்ெதாைக,
நற்றிைண)	பாக்களில்,	பழம்	ெப ம்	பாக்கைளப்	பிற்பட்ட	காலத் ப்
பாக்களிலி ந் 	ேவ ப த்திக்	காண்ப 	வி ம்பத்தக்க .	ேவண்டத்தக்க .
ஆனால்,	அத்தைகய	விரிவான	ஆராய்ச்சி	இல்லாமேல	 ட,	இப்பாக்கைள

க்கமாகப்	ப க் ம்	எவ ம்	இப்பாக்கள்,	நீண்ட	கால	அளவில்,	 ைறந்த
ஐந் 	ஆண் 	கால	அளவில்	பாடப்பட் ள்ளன	என்பைத	மன	நிைறேவா
காண்பர்	என்பதில்	நான்	உ தியாக	இ க்கிேறன்.	
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இத்ெதாைக	 ல்களில்,	அகநா ,	உக்கிரப்	ெப வ தி	ஆைணப்ப ,
இைறயனார்	அகப்ெபா ள்	உைரயாசிரியர்	 ற் ப்ப ,	அகப்ெபா ள்	 த்திரம்
அ பதின்	உண்ைமப்	ெபா ள்	கா ம்	 லவர்	 ழா க் ,	ஊைமயாக	இ ந் ம்
தைலைம	தாங்கிய	உ த்திர	சன்மனால்	ெதா க்கப்பட்ட 	ஆதலின்,	அ 	 தன்
தலில்	ெதா க்கப்பட்ட	ெதாைக	 ல்	ஆ ம்.	அப்பாக்கள்	அைனத் ம்,

தி மண	உற க் 	 ற்பட்ட	,	தி மண	உற க் ப்	பிற்பட்ட,	காதல்	நிகழ்ச்சி	கைளக்
க ப்	ெபா ளாகக்	ெகாண் ள்ளன.	அப்பாக்களில்,	 ன் ,	எ திேயார்	ெபயர்
அறியப்படாதன.	ஏைனய	பாக்கள்,	சிலர்	பண்ைடக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்தவராக ம்,
ஏைன	ேயார்,	நான் ,	ஐந்தாம்	 ற்றாண் கைளச்	ேசர்ந்தவராக ம்,	உள்ள	142
லவர்களால்	பாடப்பட் ள்ளன.	அப்பாக்கள்,	அைவ	பாடப்பட்டேபா 	சிறப் ற்றி ந்த
அரசர்கள்,	 நிலத்	தைலவர்கள்	பற்றிய,	பாராட்டத்தக்க	ேபரரசர்கள்,	ெபரிய
வள்ளல்களின்	வரலா கைள	எ தத்	 ைண	 ரியவல்ல	 றிப் கைள	உள்ளடக்கிய
எண்ணற்ற	உவைமகைளக்	ெகாண் ள்ளன.	அவற்றிலி ந் 	மக்களின்	அன்றாட



வாழ்க்ைக	பற்றிய	ெசய்திகைள ம்	ெபறலாம்.	இத்ெதாைகயில்	உள்ள	பாக்கள்,	13
அ களிலி ந் 	37	அ கள்	வைர	என	அளவால்	ேவ பட் ள்ளன.	 தற்காட்சி
யிேலேய	ெகாள் ம்	காதல்,	அக்காதல்	ெதாடர்பான	நிகழ்ச்சிகைளக்	 ம்
றிஞ்சி,	காதலர்களிைடேய	பல்ேவ 	காரணம்	 றித் 	நிக ம்	பிரி கைள ம்,

பிரி 	இ தியில்	இ வ ம்	ஒன் ப ம்	 ட்டத்ைத ம்	 ம்	 ல்ைல,	பாைல,
ெநய்தல்,	பரத்ைதயர்	இைடயீட்டால்	மண	வாழ்க்ைகயில்	இடம்ெப ம்	ஊடல்,
டல்கைளக்	 ம்	ம தம்	ஆகிய	அகப்ெபா ள்	 றித்த	ஐந் 	தைலப் க ம்

இத்ெதாைக	 லில்	விளக்கப்பட் ள்ளன.	இப்பாக்கள்,	ஒ வைக	ெசயற்ைக
ைறயில்	வரிைசப்ப த்தப்பட் ள்ளன.	1	 தல்	399	வைரயான	பாக்களில்

ஒற்ைறப்பைட	எண் ள்ள	பாக்கள்	பாைலத்திைண	 றிக்கின்றன.	4	 தல்	394
வைரயான	பாக்களில்	4	என்ற	எண்	ெகாண் 	 ம்	எண் ைடய	பாக்கள்
ல்ைலத்	திைண	 றிக்கின்றன.	அ ேபாலேவ	6	 தல்	396	வைரயான

பாக்களில்	6	என்ற	எண்	ெகாண் 	 ம்	எண்கைளக்	ெகாண்ட	பாக்கள்
ம தத்திைண	 றிக்கின்றன.	2	 தல்	398	வைரயான	பாக்களில்,	2,	8,	என்ற
எண்களில்	 ம்	பாக்கள்	 றிஞ்சித்	திைண	 றிக்கின்றன.	பத் 	என்ற	எண்
ெகாண் 	 ம்	எண்கைளக்	ெகாண்ட	பாக்கள்	ெநய்தல்	திைண	 றிக்கின்றன.
ஆக,	இைறயனார்	அகப்ெபா க் 	உைரக்கப்பட்ட	உைரக ள்	ஏற் ைடய	உைர
எ 	என்பைத	மதிப்பீ 	ெசய்த	அந்த	ஊைமப்பிள்ைள,	தன்	ெதாைக	 ல்
பாடல்கைள	வரிைசப்ப த் ம்	ேபா ,	ஒ 	சீராக	எண் ம்	அறி ம்
ெகாண் ந்தான்	ேபா ம்!	

ந்ெதாைக ம்	நற்றிைண ம்	:	
ந்ெதாைகயில்	இடம்	ெபற்றி க் ம்	பாடல்கள்	நான்க 	 தல்	எட்ட

வைரயானைவயாக ம்,	நற்றிைணயில்	இடம்	ெபற்றி க் ம்	பாடல்கள்,	ஒன்ப
தல்	பன்னிரண் 	அ வைரயானைவயாக ம்	உள்ளன.	என்ப 	ஒன்றினாேலேய

அகநா ற்றிலி ந் 	இைவ	ேவ ப கின்றன.	இம் ன் 	ெதாைக	 ல்கைள ம்,
ஒன்றிலி ந் 	ஒன்ைற	ேவ ப த்திக்	காட்ட,	அவற்றின்	பாக்களின்
க ப்ெபா ளில்	எ ம்	இல்ைல.	எல்லாப்	பாக்க ேம,	கள ,	கற் ,	என்ற	இ
நிைலக்	காதல்கைள ம்	 கின்றன.	அரசர்கள்,	 நில	மன்னர்கைளக்
றிப்பி கின்றன.	தமிழர்	ெகாள்ைககள்,	வாழ்க்ைக	அைமப் கள்	பற்றிய
றிப் கள்	நிைறயக்	ெகாண் ந்	தா ம்,	ஆரியக்	கட ள்கள்	ஆரிய

நம்பிக்ைககைள	அ கிேய	 றிப்பி கின்றன.	ஐந்திைணப்	பாடல்கைளத்
ெதா த்ததில்,	இவ்விரண் ம்	எந்தவிதமான	வரிைச	 ைற ம்	ேமற்
ெகாள்ளப்படவில்ைல.	நற்றிைண,	பன்னா 	தந்த	மாறன்	வ தி	ஆைணயா ம்,

ந்ெதாைக,	 ரிக்ேகா	ஆைண	யா ம்	ெதா க்கப்ெபற்றன.	இ வ ேம,
ெப ம்பா ம்	ஆறாவ 	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த	அரசர்களாவர்.	



றநா 	:	
றநா ற் ப்	பாடல்கள்	நா ம்,	யா ைடய	ஆைணயின்	கீழ்,	யாரால்
ெதா க்கப்ெபற்றன	என்ப 	அறியப்படவில்ைல.	மற்ற	ெதாைக	 ல்கேளா 	பல
வழிகளில்	ேவ ப கின்றன.	 தலாவ ,	அைவ,	அரசர்கள்,	 நில
மன்னர்களின்	ேபார்ச்	ெசயல்கள்,	தங்கைளப்	பா ய,	 லவர்	பாணர்	ேபான்றார்க்
அவர்கள்	வழங்கிய	ெகாைட	வளம்	ஆகியவற்ைறக்	 கின்றன.	இரண்டா
வதாகப்	ேபார்கள்	 றித் க்	 வேதா ,	ேபாரில்	உயிர்	நீத்த	அரசர்கள்
ெகாைடவள்ளல்கள்	மீதான	ைகய நிைலப்	பாடல்கைள ம்	ெகாண் ள .	 தல்
பாதிப்பாக்கள்,	ேபார்கள்	 றித் ம்	அ த் ள்ள	பாதியில்	பாதிப்பாக்கள்,
ைகய நிைல	 றித் ம்	அ த் ள்ள	பாதியில்	பாதிப்பாக்கள்,	ைகய நிைல
றித் ம்,	கைடசிக்	காற்ப தி,	ேமற் றிய	இ ெபா ள்கள்	மீ மான

பிற்காலத்ேத	கண் பி க்கப்	பட்ட,	கலப்படப்	பாடல்களின்	பின்	இைணப்பாம்.
ன்றாவதாக,	ெப ம்பாலான	பாக்களின்	கீழ்,	அப்பாக்கள்	பாடப்பட்ட
ழ்நிைலைய	விளக் ம்,	ெகா 	எனப்ப ம்	பின் ைரகள்	இைணக்கப்

பட் ள்ளன.	இக்ெகா க்கள்,	அைவ	 ம்	க த்தின்	ஒ 	ப திைய
அப்பாக்கைளப்	ப த் 	அறிந் ெகாண்டதன்	 ல ம்,	ஒ 	ப திைய	வழிவழியாக
வந்த	கா வழிச்	ெசய்திகள்	 ல ம்	அறிந் 	ெகாண்ட	அத்ெதாைக	 ைலத்
ெதா த்தவரின்	பிற்காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	ஒ வரால்	எ தப்பட்டனவாகத்
ெதரிகிற .	இத்ெதாைக	 க் த்	ெதள்ளா 	எறிந்த	நந்திவர்ம	பல்லவன்	(கி.பி.
830-854)	காலத்தில்	வாழ்ந்தி ந்த,	கி.பி.	ஒன்பதாம்	 ற்றாண் ப்	 லவர்,	பாரதம்
பா ய	ெப ந்ேதவனார்,	பா ய,	கட ள்	வாழ்த் ப்	பாடல்	ஒன் ம்,	 ன் ைரப்
பாடலாகக்	ெகா க்கப்பட் ள .	இக்கட ள்	வாழ்த் ப்	பாடல்	ஆகம	சமயக்
ெகாள்ைககள்,	கி.பி.	6	 தல்	9	வைரயான	 ற்றாண் களில்	மக்களிைடேய
ெசல்வாக் ப்	ெபற் விட்ட	பின்னர்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட்ட	சிவனாகக்	ெகாண்
சிவன்	 கழ்	பா கிற .	இப்ெப ந்ேதவனார்,	சிவன்	 கழ்பா ம்	கட ள்	வாழ்த்
ன் ைரப்	பாடல்கைள	அகநா க் ம்,	ஐங் க் ம்,	 கன்
கழ்பா ம்	கட ள்	வாழ்த் ப்	பாடைலக்	 ந்	ெதாைகக் ம்,	விஷ் 	சகஸ்ராம
ஸ்ேலாகத்தின்	ெமாழிெபயர்ப்பாக	விளங் ம்	தி மால்	வாழ்த் ப்	பாடைல
நற்றிைணக் ம்	ெகா த்.	தி ப்பதால்,	இப்ெப ந்ேதவனார்,	பழங்காலப்
பாடல்கைளத்	ெதா ப்பதில்	ெப 	 யற்சி	ேமற்ெகாண்டார்	எனத்	ெதரிகிற .	

பிற்காலப்பாக்கைளக்	ெகாண்ட	மற்ற	நான்
ெதாைககள்	:	
இந்நான் 	ெதாைக	 ல்கள்	அல்லாமல்	ஐங் ,	பதிற் ப்பத் ,	பரிபாடல்,
கலி ற்றி	ஐம்ப 	என்ற	ேவ 	நான் 	ெதாைக	 ல்க ம்	உள்ளன.	இைவ



ன்னைவ	ேபால,	ேவ 	ேவ 	ஆசிரியர்களால்,	பாடப்பட்ட	ேவ 	ேவ 	ெபா ள்
ெகாண்ட	பாக்கள்	கலந் 	வரத்	ெதா க்கப்	ெபற்றைவ	அல்ல.	 தலாவதான
ஐங் ,	ஒவ்ெவா 	திைணக் ம்	அத்திைணப்	ெபா ைள	விளக்க,	ஓர்
ஆசிரிய	ரால்	பாடப்ெபற்ற	 	 	பாக்களாக,	ஐந்திைணக் மாக	ெதாைக,
ஒவ்ெவா 	திைணக் ம்	 ப்ப 	என	ஐந் 	திைணக் மாக,	 ன்ைனய
ெதாைககளின்	பாவைக	ேபால்	அல்லாமல்,	ேவ 	பாவைகயில்	யாக்கப்பட்ட,
ஆனால்	அேத	.	பயன்	 றித்த	 ற்றி	ஐம்ப 	பாக்கைளக்	ெகாண்ட .	பரிபாடல்
என்ற	பாவைகயில்,	ைவைக,	தி மால்,	 கன்	என்ற	தைலப் களில்	பாடப்ெபற்ற
பாக்களின்	ெதா ப் ,	பரிபாடல்,	பதிற் ப்பத் ,	ேசர	அரசர்களின்	 கழ்பாட
இயற்றப்பட்ட	பாக்களின்	ெதா ப் 	ஆ ம்.	இத்ெதாைக	 ல்களில்,	அவ்வப்ேபா
நிகழ்கிற	சிறப் 	நிகழ்ச்சிகைளக்	ெகாண்ட	பாடல்கேள	இடம்	ெபற்றி க்க,
ந்ைதய	நான் 	ெதாைக	 ல்களில்,	 றிப்பிட்ட	ஒ 	ெகாள்ைகைய	விளக்க	ஒ
றிப்பிட்ட	காரணத்திற்காகப்	பாடப்பட்ட	பாடல்கள்	இடம்	ெபற் ள்ளன	என்பதால்

பிந்திய	ெதாைக	 ல்கள்	நான் ம்,	 ந்திய	ெதாைக	 ல்களிலி ந்
றிப்பிடத்தக்க	வைகயில்	ேவ ப கின்றன.	இலக்கியத்	திறனாய் 	 றித் த்

ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரச்	 த்திரங்கள்	வ த்த	ெநறிகளில்	பாக்கள்
ைனயப்பட	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்,	பிற்காலத்தில்	வழக்கில்	வந்த .	ேம ம்,
பிற் றிய	ெதாைக	 ைல	உ வாக்கிய	பாக்கள்,	சிவன்,	விஷ் 	 றித்த
ஆரியக்ேகாட்பா க ம்,	ஆகம	ெநறி	ேபாதிக் ம்	வழிபாட் 	 ைறக ம்,
தமிழ்நாட் ல்	கால்	ெகாண் 	விட்ட	காலத்ைத,	ேவ 	வைகயில்	 வதானால்,
சிந்தைனயி ம்,	வழிபாட் 	 ைறயி ம்,	தமிழர்கள்,	ஆரிய	மயமாகிவிட்ட
காலத்ைதச்	ேசர்ந்தனவாம்.	இப்பாக்கள்	தமிழ்ச்	ெசய் ள்	மர கைள,	இன்ன ம்
ெகாண் ள்ளன	என்றா ம்,	அைவ	 ம்	சமயக்	க த் க்கள்,
ஆகமக த் க்க க்ேகற்ப	மா தல்	ெபற் 	விட்டன.	ஆகேவ,	 ந்ைதய	ெதாைக
ல்கைள	உ வாக்கிய	பாக்களில்	சில,	பிந்திய	ெதாைக	 ல்கைளச்	ேசர்ந்த

இப்பாக்க ம்	பழம்பாடல்கேள	என	எண்ணப்பட்ட	பிற்காலத்ேத,	இத்ெதாைக
ல்க ம்,	எட் த்ெதாைக	 ல்கள்	என்ற	ெபா ப்	ெபயைரப்	ெபற் விட்டன.	

பத் ப்பாட் 	:	
பத் 	ெந ம்	பாக்கைளக்	ெகாண்ட,	பத் ப்பாட் 	எ ம்	ெபய ைடய	மற்ெறா
ெதாைக	 ம்	உள .	பத் ப்	பாட் 	103	அ கள்	 தல்	782	அ கள்	வைர ள்ள
நீண்ட	பாக்கைளக்	ெகாண்ட .	அவற் ள்	காலத்தால்	 ற்பட்ட ம்,	கரிகாலனின்
ெதாடக்க	நிைல	வாழ்க்ைகையப்	பா வ மாகிய	ெபா நராற் ப்பைட	கி.பி.
400க் ச்	சிறி 	 ற்பட்ட	காலத்தில்	பாடப்பட்ட .	காலத்தால்	 ற்பட்ட
பாட் லி ந் 	பிற்பட்ட	பாட் 	வைரயான	இப்பத் ப்	பாட் ப்பாக்களில்,	சமஸ்கி தச்
ெசாற்களின்	ப ப்ப யான	ெப க்க ம்,	நாட் ன்	ெப ம்	ஆரியத்தன்ைம ம்,
மிகத்	ெதளிவாகச்	 ட் க்காணக்	 யனவாம்	;	ேம ம்,	அப்பாக்களில்	இடம்



ெபற்றி க் ம்	வரலாற் க்	 றிப் கேளா ,	அப்பாட் 	ஒவ்ெவான் ம்	பாடப்பட்ட
காலத்ைத	உண ம்	 ைணச்சான்றாக ம்,	அைவ	ெகாள்ளத்தக்கனவாம்.
பத் ப்பாட் ,	 ற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	அந்த	நான் 	ெதாைக	 ல்கேளா ,
பாக்களின்	யாப் 	 ைறயி ம்,	இலக்கிய	மர களி ம்	ெபரிய	அளவில்
ேவ ப வன	அல்ல.	ஒவ்ெவான் ம்	ெகாண் க் ம்	நீளத்தால்	மட் ேம
ேவ ப கின்றன.	கி.பி.	நான்காம்	 ற்றாண் 	 தல்	ஆறாம்	 ற்றாண்
வைரயான	காலத்தில்,	தமிழர்கள்	நடத்திய	வாழ்க்ைக	பற்றிய	 	ஓவியத்ைத
வைரதற் 	அைவ,	இன்றியைமயா	மதிப் ைடயவாம்.	

பதிெனண்	கீழ்க்கணக் ப்	பாக்கள்	:	
பதிெனண்	கீழ்க்கணக் 	 ல்கள்	என்ற	 ன்றாவ 	வைக	 ல்கள்	உள்ளன.
அைவ,	ெபா வாக	ஒவ்ெவான் ம்	இரண் 	 தல்	நான் வைர	அல்ல 	ஐந்
வைரயான	அ கைளக்	ெகாண்ட	பாக்கைளப்	ெபற் ள்ளன	என்ப 	இப்பாக்களின்
சிறப் 	இயல்பா ம்.	இப்பதிெனட் 	 ல்களில்,	சில	 ல்கள்	அகப் றப்பாடல்கள்
எவ்வா 	பாடப்பட	ேவண் ம்	என்ற	இலக்கண	விதிகைள	விளக் ம்
எ த் க்காட் க்கள்	ஆவதற்காகேவ	பாடப்பட் ள்ளன.	அைவ,	பைழய
மர கைளக்	ெகாண் ள்ளன	என் ம்	ெசால்லலாம்.	ஏைனயைவ,	சிறப்பாக,
அவற்றில்	தைலயாய	தாம்	தி க் றள்,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களில்	அறேவ	இடம்
ெபறாத,	ஒ க்க	ெநறி	உணர்த் ம்	ஒ வைகப்பாக்கைள	அறி கம்	ெசய்கின்றன.
ஆன்மீக	ேநாக்கிலி ந் 	சிறந்த	ஒ க்க	நிைலையக்	கற்பிக்கின்றன,	கைல ணர்
ேநாக்கிலி ந் ,	அணிநலம்	வாய்க்கப்பட்ட,	கவர்ச்சி	அற்ற	வறண்ட	அறி ைர
வழங் ம்,	ெசய் ட் ரிய	 கழ்	‘வ விலி ந் 	வி படாத	பாக்கைளக்	ெகாண்ட,
சமஸ்கி த	ெமாழியின்	தர்ம,	அர்த்த	சாத்திரங்கள்,	ெபா ள்வளம்	நிைறந்த
ெசாற்ெசறி மிக்க	ெமாழிநைடச்	 த்திரங்கள்	ஆகியவற்றின்	இைணப்பா ம்.
இப் வைக	இலக்கியம்,	பைழய	ெதாைக	 ல்கள்,	பத் ப்பாட் 	ஆகிய
ல்க க் 	எ ச்சி ட் ய	பாக்களிலி ந் 	 ற்றி ம்	ேவ பட்டன.	வாம்.

பதிெனண்	கீழ்க்கணக்கில்,	அறி ைர	 ம்	 ல்களின்	காலம்,	ஐந்தாம்
ற்றாண் ல்	ெதாடங்கி,	எட்டாம்	 ற்றாண் 	வைர	நீண் 	ெசல்கிற .	19

அல்ல 	20	ஆம்	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த	நவீன	காலத்தவர்க் 	ேமேல	 றிப்பிட்ட
அைனத் ப்	பாக்க ேம,	பழம்	பாக்கள்	தாம்.	பைழய	என்பதன்	ெபா ள்
றப்படாதவைர,	எல்லாேம	பழைமயானைவதாம்.	 ரதி ஷ்டவசமாக	பத் ப்பாட் ,

எட் த்ெதாைக,	பதிெனண்கீழ்க்கணக் 	ஆகிய	இம் ன் 	ெதாைக
ல்கைள ம்,	ஒ ேசர	ஒேர	காலத்ைத	ஒேர	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்தனவாக

மதிப்ப ம்,	அவற்றிலி ந் ,	தமிழ்	இலக்கியங்களின்	ப ப்ப யான	வளர்ச்சி
றித்த	வரலாற்றிைன	அறிய	வி ம் ம்	ஆராய்ச்சியாளர்களால்,	ஒப் க்

ெகாள்ளத்தக்கன	அல்ல	என	ம த் 	ஒ க்கத்தக்கதான	வரலாற் க் ப்
றம்பான	 கைளக்	ெகாள்வ ம்	வழக்கமாகிவிட்ட .	
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கி. .	500	 தல்	கி.பி.1	வைரயான	இக்கால	கட்டத்தில்	தமிழ்	அரசர்கள்,
அர கள்	பற்றி,	வட	இந்தியாவி ம்	சிேலானி ம்	உள்ள,	பாலி	அல்ல 	சமஸ்கி த
இலக்கியங்களில்	கிைடக்கக் ய	 றிப் கள்	அைனத் ம்,	 ந்திய	இ
அதிகாரங்களில்	எ த் க்	 றப்பட்டன.	இந்த	ஐந் 	ஆண் களில்,	எண்ணற்ற
தமிழிலக்கியங்கள்	பாடப்பட்ட க்க	ேவண் ம்.	அப்ப யில்ைல	என்றால்,	பின்வ ம்
ஓர்	அதிகாரத்தில்	 றிப்பிட	இ ப்ப 	ேபால்,	தமிழ்ெமாழி	 றித்த,	வியத்த
நிைலயிலான	நனிமிகப்	ெபா ந் ம்	இலக்கணங்கைள	அகத்தியனா ம்
ெதால்காப்பியனா ம்	இயற்றியி க்க	இயலா .	அந்த	இலக்கியங்கள்	அறேவ
அழிந் 	ேபாயினவாக	நம்பப்ப கிற .	என்றா ம்,	இப்ேபா ள்ள	ெதாைக
ல்களில்	இடம்	ெபற்றி க் ம்	பாடல்களில்	சில,	அக்காலத்ைதச்	ேசர்ந்தனவாதல்
ம்	என	நான்	எண் கின்ேறன்.	அவற் ள்	ஒ சில,	பா ேனார்	ெபயர்

அறியமாட்டார்	நிைலயின.	இதற் க்	காரணம்,	அைவ	நன்மிகப்	பழங்காலத்ைதச்
ேசர்ந்தனவாதலின்	ெதாைக	 ல்களில்,	அைவ	வரிைசப்ப த்திய	காலத்தில்,
அவற்ைறப்	பா யவர்	ெபயர்	மறந்தி க்கக்	 ம்.	ேம ம்,	அவற்றில்	சமஸ்கி தச்
ெசாற்கள்	இடம்	ெபறா	நிைலயால்	அைவ,	தனிச்சிறப் ைடயவாக
மதிக்கப்பட் க்க	ேவண் ம்.	ேம ம்,	அவற்றில்	 றிப்பிடப்பட் க் ம்	பழக்க
வழக்கங்கள்,	 க்க	 க்கத்	தமிழர்க்ேக	உரியவாம்.	ஆரியக்	க த் க்கள்
பற்றிய	 றிப் 	அவற்றில்	அறேவ	இடம்	ெபறேவயில்ைல.	கிைடக் ம்	பாக்கள்
அைனத்ைத ம்	கணக்கில்	ெகாண்டா ம்,	அைவ	ஒ 	சிலேவ	ஆயி ம்,
அவற்ைற,	அக்காலத்திய	இலக்கியங்களின்	நிைன ச்	சின்னங்களாகக்
ெகாள்ளலாம்.	அவற்றிலி ந் ,	தமிழ்நாட் 	ஐந்திைணகளில்,	ஒவ்ெவா
திைணக் ம்	உரியவாய	சில	பாக்கைள	ஈண் 	எ த் க்காட் கிேறன்.
அப்பன்ென ங்	காலத்தில்	தமிழர்	நடத்திய	வாழ்க்ைக	நிைல	பற்றிய
படக்காட்சிைய,	ம வ ம்	உ வாக்கிக்	காணப்ப ப்பார்க் 	அைவ	 ைண	 ரி ம்.
இந்த	வாழ்க்ைக	 ைற	ெப ம்பா ம்	அக்காலத்திற் 	 ன் ம்,	அக்காலத்திற் ப்
பின் ம்,	இ ந்த	வாழ்க்ைக	 ைறேயதான்	என்ப ம்	காணப்ப ம்.	 றத் ண் தல்
இன்றி,	அகத் ண் தலால்	எ ம்	இயற்ைகக்	காதல்	நிைல	,	பின்வ ம்
சி பாட் ல்	ெதளிவாக	விளக்கப்பட் ள்ள .	‘'என்	தா ம்	உன்	தா ம்	ஒ வ க்
ெகா வர்	எத்தைகய	உறவின்	 ைறயினராவர்?	என்	தந்ைத	 ம்	உன்	தந்ைத ம்
எந்த	 ைறயில்	உறவினர்?	உள்ளத்தால்	இப்ேபா 	ஒன் பட் 	நிற் ம்	நா ம்,	நீ ம்



ஒ வைர	ெயா வர்,	எவ்வா 	 ன் 	அறிந்தி ந்ேதாம்?	இம் ன் ம்
இல்ைலயாக ம்,	ெசம்மண்	நிலத்தில்	ெபய்த	மைழ	நீர்,	அம்மண்ேணா 	கலந்
அதன்	தன்ைமைய	அைடதல்	ேபால	அன் ைடய	நம்	ெநஞ்சங்கள்,	தாமாகேவ
ஒன் 	கலந் 	விட்டனம்
	

"யா ம்	ஞா ம்	யாரா	கியேரா?	
எந்ைத ம்	 ந்ைத ம்	எம் ைறக்	ேகளிர்?	
யா ம்	நீ ம்	எவ்வழி	அறி ம்?	
ெசம் லப்	ெபயல்நீர்	ேபால	
அன் ைட	ெநஞ்சம்	தாம்கலந்	தனேவ.'’
																	 ந்ெதாைக	:	40
காதலர்,	என் ம்	ேபாலேவ,	அன் ம்	மன	உ தி ைடயரல்லராயினர்.	அதனால்
காதலனால்	ைகவிடப்பட்ட	கன்னிப்ெபண்,	அக்ைகவிடப்பட்டைமைய	எண்ணி
எண்ணிப்,	 லம்பத்	ெதாடங்கிவிட்டாள்,	“நாேனா,	இவ்விடத்திேலேய	இ க்கிேறன்.
என்ேனா 	பிரியாமல்	ஒன்றியி ந்த	என்	ெபண்ைம	நலேனா	என்றால்,	திைனப் னம்
காத் 	நிற்பார்	வி ம்	கவண்	கல்லின்	ஒலி	ேகட் 	அஞ்சி,	காட் யாைன,	தான்
ைகப்பற்றியி ந்த	பசிய	 ங்கிைலக்	ைகவிட்டதாக,	அம் ங்கில்,	மீைனக்	கவர்ந்
ெகாண்ட	 ண் ற்ேகால்	ேபால,	விைரந் 	ேமேல	எ ம்	இடமாகிய	காட் 	நாட்டா
னாகிய	என்	காதலேனா ,	நாங்கள்	பழகிய	அவ்விடத்திற் 	ஓ விட்டேத!
யாேன,	ஈண்ைடேயேன!	என்	நலேன,	
ஏனல்	காவலர்	கவண்	ஒலி	ெவரீஇக்	
கான	யாைன	ைகவி 	ப ங்கைழ	
மீன்	எறி	 ண் 	லின்	நிவக் ம்	
கானக	நாடெனா 	ஆண் ஒழிந்	தன்ேற!
																				 ந்ெதாைக	:	54	)

ஊர்வம் 	ேபசித்	திரி ம்	அயலில்	மகளிர்,	காதலர்	 றித் 	அம்பல்
உைரக்கலாயினர்.	ஆதலால்,	அப்ெபண்ணின்	வளர்ப் த்	தயாயாம்	ெசவிலியின்
மகளாய்,	அப்	ெபண்ேணா 	வளர்ந்தவளாய	ேதாழி.	நம்	காதைல	இனி ம்
மைறத் ப்	பயன்	இல்ைல.	அைத	ஊர்	அறிய	உல 	அறிய	உணர்த்தி	வி ேதேல
நலம்"	என	மைறத் 	ெமாழி	கிளவியால்	 றத்ெதாடங்கினாள்:	மகேள	உன்	மார்ைப
வி ம் ம்	நம்	இனிய	தைலவன்,	மைலவளர்	சந்தனம்	 சிய	மார்பில்	 த் மாைல
அணிந் ெகாண் ,	 ைனயில்	வளர்ந்த	 வைளயின்,	வண் பட	விரிந்த
மலர்களால்	ஆன	கண்ணி	ையத்	தைலயில்	 ைனந் 	ெகாண் ,	நம்	வீட் ற்
நள்ளிரவில்	வந் 	ெசல்கின்றான்;	அக்காலத்தில்,	அவன்	வந் 	ெசல் ம்	வழியில்,
மன்றங்களில்	வா ம்	மைரயா	ெவ ண் 	ஓ மா ,	அதன்	ஆைணக்



ெகான் விட் ,	சிவந்த	கண் ம்,	க த்த	உட ம்	வாய்ந்த	 லி	 ழங் ம்.
ஆகேவ,	நம்	கள 	ஒ க்கத்ைத	மைறக் ம்	காலம்	இ வன் ;	நம்	கள
ஒ க்கத்ைதப்	பலர்	அறிய	நான்	 றிவி ேவன்.	அைத	நீ ம்	வி ம்பி	ஏற் க்
ெகாள்வாயாக".
மைலச்ேசர்	அஞ்ெசஞ்	சாந்தின்,	ஆர	மார்பினன்,	
ைனப் ங்	 வைளச்	 ம்பார்	கண்ணியன்	

ஒ நாள்	வந் 	நம்மைனப்	ெபய ம்;	
மடவரல்	அரிைவ?	நின்	மார் 	அமர்	இன்	 ைண	
மன்ற	மைரயா	இரிய	ஏ 	அட் ச்

ெசங்கண்	இ ம் லி	 ம்;	அதனால்	
மைறத்தற்	காைலேயா	அன்ேற;	
திறப்பல்;	வாழி,	ேவண் ;	அன்ைன	நம்	கதேவ”
																		-	 ந்ெதாைக	:	321
காதலர்	இ வைர ம்	ஒன் ப த் வதின்	 ன்னர்,	ச தாய	 ைறப்ப
இன்றியைமயா 	நைடெபற	ேவண் ய	கள 	வாழ்க்ைகக் 	 ற் ப் ள்ளி
ைவக் ம்	மணி யாம்	தி மணத்ைதக்	காதலன்	காலம்	கடத்திக்	ெகாண்ேட
வந்தால்,	அவன்	காதலிைய	ேநாக்கி	வந்தேபா ,	ேதாழி.	வைரந் ெகாள்வ
வி த் ,	இவ்வா 	வ வைதக்	ைகவி க’	எனக்	 றி	ம த் 	அ ப் கிறாள்.	“ஓ
மைல	நாடேன!	மைழ	ெபய் 	ஓய்ந்த	ேமகங்கள்,	மைலயிேல	ெசன்
இடங்ெகாண் விட்டன;	ேதனைடகள்	ெதாங் ம்	-	மைல ச்சியிலி ந் ,
அ விகள்	ஆரவாரம்	ெசய் 	ெகாண்ேட	உ ண்ேடா 	வீழ்கின்றன;	அழகிய
மைலயில்	நிற் ம்	ேவங்ைக	மரங்கள்	நாட்காைலயில்	ந மண	மலர்கைளக்
ெகாட் கின்றன,	தன்	ேதாைக	அழேகா ,	அவ்ேவங்ைக	உதிர்த்த	மகரந்தப்
ெபா களா ம்	 ழ்கப்ெபற் 	மகிழ்ந் 	ஆ 	இளெவயில்	இன்பத்ைத	 கர்கின்றன
மயில்கள்.	இத்த 	இன்பக்	களஞ்சியமாய்த்	திக ம்	மைலநாட் க் 	உரியனாகிய
நீேயா,	இவ க் 	நீங் தல்	இல்லாக்	காமேநாையத்	தந் ள்ளாய்.	இைத	..
யாரிடத்தில்	 றி	ேநாேவன்?	வந் 	 ணர்ந் 	ெசல் ம்	ஒவ்ெவா 	நாளி ம்,
இனிய	ெசாற்கைள	இவள்	வி ம் 	மா 	 கின்றைன;	அவ்வா 	 ம்	நீ
றியவாேற	நடந் 	மணந் ெகாள்வேத,	இவள்	உயிைரக்	காக் ம்	வழியாம்

என்பைத	மட் ம்	 றியைத	ம த் 	மயங் 	கின்றைன;	இைத	நான்	யாரிடம்
ெசன் 	 ைறயி ேவன்?'’

“ெபய் ேபா 	எழிலி	ைவ மைல	ேசரத்	
ேதன்	 ங் 	உயர்வைர	அ வி	ஆர்ப்ப,	
ேவங்ைகதந்த	ெவற் 	அணி	நன்னாள்	
ெபான்னின்	அன்ன	 ஞ்சிைன	 ைழஇக்	



கமழ்தா 	ஆ ய	கவின்ெப 	ேதாைக

பாசைற	மீமிைசக்	கணம்ெகாள் 	ஞாயிற் 	
உ கதிர்	இளெவயில்	உண் ம்	நாடன்	
நின்மார் 	அணங்கிய	ெசல்லல்	அ ேநாய்	
யார்க் 	ெநாந் ைரக்ேகா	யாேன!	பன்னாள்
காமர்	நனிெசால்	ெசால்லி	
ஏமம்	என் 	அ ளாய்,	நீமயங்	கிைனேய
																	-	நற்றிைண	:	396

இப்பாக்கள்,	மைலநாட் க் ரியதான,	மணத்திற் 	 ந்திய	தான	கள க்	காதல்
பற்றியனவாம்.	 றிஞ்சித்	திைணக் 	உரியவாம்

����������	������	:
கா 	சார்ந்த	நிலத் 	மக்கள்	ஒ க்கமாகிய	 ல்ைலத்	திைண,	சி 	பிரிவின்	 யர்
ஆற்றமாட்டா 	வ ந்தி,	இ த்த	ைலக்	 றிப்பதா ம்.	ேபார்	 ந் 	மீ ம்
காதலன்,	ேதர்ப்பாகனிடம்	பின்வ மா 	 கிறான்.	நம்	அரச ம்	ெசய்தற்கரிய
ேபாைர	 த் க்	ெகாண்டான்.	மைலச்	 ைனகளில்,	மகளிர்	கண்ேபால்	ஒளிவி ம்
வைளகள்	மலர்ந் விட்டன.	பரந் 	அகன்ற	காெடங் ம்	ேவங்ைக,	தன்

மலர்கைள	உதிர்க்கலாயின.	இம்ெம ம்	ஒலி	எழ,	வண் கள்	எத்திைச ம்
பறக்கலாயின.	ேப ர்களின்	அகன் 	நீண்ட	ெத 	ேபா ம்	ெப வழிகளில்
ெந 	நைடேபாட்ட	நம்	வீரர்கள்	ஆங்காங்ேக	இ ந் 	இைளப்பாறலாயினர்.
ெவண்காந்தள்	மலரின்	ெபரிய	இதழ்கள்,	 திைரகளின்	கவிழ்ந்த	 ளம் களால்
மிதி ண் ,	ெவண்சங் 	உைடந் 	சிதறினாற்ேபால்	சித ண் 	ேபாயின.	இைவ
கண் 	ேதாள்வலிக்க	விைரந் 	மீ ம்	நம்	வ ைகைய,	அழகிய	 ள்ளிகள்
ெபா ந்திய	அல் ைல ம்,	இனிய	ெமாழிைய ம்	உைடயளாய்த்	தன்	மகைன
அழாமல்	ஆற் வான்	ேவண் ப்	ெபாய்க்கைதகைளக்	 றிக்	ெகாண் க் ம்	நம்
காதலிக் ,	நிமித்தம்	காட் ம்	காக்ைககள்	கைரந் 	அறிவித்தி க் ேமா?

இைற ம்	அ ந்ெதாழில்	 த்ெதனப்,	ெபாைறய	
கண்ேபால்	நீலம்,	 ைனெதா ம்	மலர,
வீதா	ேவங்ைக	வியன்	ெந ம்	 றவின்	
இம்ெமன்	பறைவயீண் கிைள	இரிய,	
ெந ந்ெத 	அன்ன	ேநர்ெகாள்	ெந வழி	
இைளயர்	ஏ வனர்	.	பரிப்ப,	வைளெயனக்	
காந்தள்	வள்ளிதழ்	கவி ளம் 	அ ப்பத்	
ேதாள்வலி	யாப்ப	ஈண் நம்	வரவிைனப்	
ள்	அறி றீஇயன	ெகால்ேலா	?	ெதள்ளிதின்	



காதல்	ெக மிய	நலத்தள்;	ஏதில்	
தல்வற்	காட் ப்	ெபாய்க் ம்
திதைல	அல் ல்	ேதெமாழி	யாட்ேக”
																-	நற்றிைண	:	161.

பிரிந் 	வா ம்	காலம்	நனிமிகக்	 கியேத	ஆயி ம்,	அப்பிரி 	த ம்	 யர்
தாங்கமாட்டாக்	ெகா ைம	வாய்ந்த	தாம்.	காதலைனப்	பிரிந்தாள்	ஓர்	இளமகள்,
தன்	ேதாழி	 ன்	இவ்வா 	 லம் கிறாள்.	“ஞாயி 	மைறந் விட்டான்;	 ல்ைல
மலர்ந் 	விட்ட ;	ஞாயிற் க்	கதிர்களின்	ெகா ைம ம்	தணிந் 	விட்ட ;
நம்ைமச்	ெசயலற்றவராக்	 ம்	ெகா ய	இம்மாைலக்	காலத்ைத,	இரைவ
எல்ைலயாகக்	ெகாண் 	கடந் விடலாம்;	ஆனால்,	ேதாழி!	அவ்வா 	மாைலக்
ெகா ைமையக்	கடந் வி வதால்	யா 	பயன்?	அ த் க்	கடக்க	ேவண் ய
இர 	என் ம்	கடல்	இ க்கிறேத,	அ 	கடத்தற்கரிய	கடலி ம்	ெபரிதாக	உளேத!
அைத	எவ்வா 	கடப்ப ?'’

‘'எல்ைல	கழிய,	 ல்ைல	மலரக்	
கதிர்சினம்	தணிந்த	ைகய 	மாைல ம்	
இர வரம்	பாக	நீந்தினம்	ஆயின்,	
எவன்ெகால்?	வாழி	ேதாழி!	
கங் ல்	ெவள்ளம்,	கடலி ம்	ெபரிேத!”
																			 ந்ெதாைக	:	387

���������	��������	�����������	:
பிரிந் ைற ம்.	ெபண்ணின்	உள்ளத்ைத	அைலக்கழித் 	ேநாவப்பண் ம்	ெந ம்
பிரி ,	கடல்	சார்ந்த	நிலத் 	ஒ க்கமாம்	ெநய்தல்	திைணேயா
ெதாடர் ைடய .	ெவள்ைள	நாைரகள்	ஓயா 	ஒலிக் ம்,	இனிய	மணம்	நா ம்
கடற்கைரயில்,	மலர்	ெசறிந்த	ேசாைலயில்	உள்ள	அன்றலர்ந்த	 மலர்கைளக்
கலக்கச்	ெசய் 	வீ ம்	அைலகள்	வந் 	ேமாதி,	உைடந் 	பின்னி ம்	 ைறக்
உரியவனாகிய	தைலவேனா ,	பல்ெலல்லாம்	ேதான்ற	வாய்விட் ச்	சிரித் 	அன்
மகிழ்ந்ததன்	பயன்,	இன் 	நம்	இயற்ைக	அழ 	அழிய,	நம்	ேதாள்,	நலம்	ெகட்
ெமலிய,	அல்லல்ப ம்	ெநஞ்ேசா 	இரெவல்லாம்	உறங்காமல்,	பசைல ற் 	நாம்
அழிந் 	ேபாவ தாேனா?"

"ெதால்கவின்	ெதாைலந் ,	ேதாள்நலம்	சாஅய்,	
அல்லல்	ெநஞ்செமா 	அல்க ம்	 ஞ்சா .	
பசைல	யாகி	விளிவ 	ெகால்ேலா?	
ெவண் 	நர ம்,	தண்கமழ்	கானல்,	
மலர்	ெபா ம்பர்	நாண்மலர்	மயக்கி	

விலங் திைர	உைடத ம்	 ைறவெனா 	



இலங் 	எயி 	ேதான்ற	நக்கதன்	பயேன.
																								-	 ந்ெதாைக	:	381
பிரி த்	 யர்	ெபாறா 	 யர்	உ ம்	ஓர்	இளமகைள,	அவள்	ேதாழி	ேதற் ம்	 ைற
இ :	"ேதாழி!	 ரத்தின்கண்	உள்ள	இ ப்ைப	மரத்தின்	ெவண்ணிறப்	 ப்ேபா ம்	.
ெமத்ெதன்ற	தைலைய	உைடய	இறால்	மீன்க டன்,	திரளாகக்	கிைடக் ம்	பிற
மீன்கைள ம்	அகப்ப த்திக்	ெகாள் மா 	பின்னி	விரித்த	வைலகைள	உைடய
பரதவர்களின்,	வண்ைமமிக்க	ெதாழிலில்	வல்லவர்களாகிய	சி வர்கள்,	காட் ல்
மரங்களில்	ஏறி	நின் 	மானியங்கைள	ெவ ட்ட	வி ம்பி	விைரந் 	ெசல் ம்
ேவட் வச்	சிறார்கைளப்	ேபால,	மீன்பி 	படகில்	ஏறிக்ெகாண் ,	கடல்பரப்பில்	ெந ந்
ெதாைல 	ெசன் 	மரங்கைள	ஈர்த் ப்	பிளக் ம்	வாள்	ேபா ம்	வாைய ைடய
றா	மீன்க டன்,	பிற	ெபரிய	மீனினங்கைள ம்	பி த் ,	அவற்ைறத்	 ண் த்த

இைறச்சிகள்	நிரப்பிய	ேதாணிகேளா ,	மீண் வந் ,	கடற்	காற் 	கழன்
அ த் க்	 வித்த	மணல்பரப்பில்	இறங் ம்	உப்பங்கழி	 ழ்ந்த	நம்	பாக்கத்தில்,
கல்ெலன	ஆரவாரம்.	எழ,	நம்	தைலவன்	ேதர்வந் 	நிற் ம்.	இ 	உ தி;	ஆகேவ,	நீ
வ ந்தாேத”.

‘'அத்த	இ ப்ைபப்	 வின்	அன்ன	
ய்த்தைல	இறெவா 	ெதாைகமீன்	ெபறீஇயர்,	

விரிவைலப்	பரதவர்	க விைனச்	சிறாஅர்,	
மரன்	ேமற்	ெகாண் 	மான்கணம்	தைகமார்	
ெவந்திறல்	இைளயர்	ேவட்ேட ந்	தாங் த்	
திமில்	ேமல்	ெகாண் 	திைரச் ரம்	நீந்தி,	
வாள்வாய்ச்	 றெவா 	வயமீன்	ெகண் 	
நிணம்	ெபய்	ேதாணியர்	இ மணல்	இழித ம்	
ெப ங்கழிப்	பாக்கம்	கல்ெலன	
வ ேம,	ேதாழி!	ெகாண்கன்	ேதேர'’
																									-	நற்றிைண,	117

பிரிவால்	வ ந் ம்	காதலர்கேளா ,	கடற்கைர	ெகாண் க் ம்	இம்மர த்
ெதாடர்ைப	விளக் ம்	 லவர்கள்,	அேத	நிைலயில்,	அக்கடற்கைரவாழ்	மீனவர்கள்,
அவர்தம்	வாழ்க்ைக	 ைறகள்	ஆகியவற்ைற	விளக்க ம்	பயன்ப த்திக்
ெகாண் ள்ளனர்.

��������	������	������	:
பாைல	எனப்ப ம்	ஒ வைகப்	பாட் ல்,	ஒன் .	கா க க் ம்	அப்பாற்பட்ட	ெதாைல
நா க க் ம்	காதலன்	ெசன் விட்டைதக்	 ம்.	அல்ல ,	காதலேனா
அவ ர்	ெசன் விட்ட	மகளின்	தாய்,	ெசவிலி	ேபான்ேறா	ரின்	 யைரக்	 ம்.
ன்னதற்கான	ஓர்	எ த் க்காட் 	இ .	வாயிற்	கண்	வந் 	நின் 	இரப்பவர்க்



அவர்	வி ம் வன	ெகா த் 	அவர்	இன்ைமையப்	ேபாக்க	ேவண் ய
இல்லறத்தார்	கடன்;	அ 	ெசய்ய	மாட்டா	நிைல ற்ற	நம 	தைலவர்.	என்
கண்ைண ம்,	ேதாைள ம்,	தண்ெணனக்	 ளிர்ந் 	மணம்	நா ம்	 ந்தைல ம்,
திதைல	படர்ந்த	அழகிய	அல் ைல ம்	பலவா 	 கழ்ந்தப ,	ேநற் ம்	இங்ேகேய
இ ந்தார்.	இன் 	அவைரக்	காேணாம்.	ெபரிய	நீர்ப்பரப் 	ேபால்	காணப்ப ம்	கானல்
நீராம்	ேபயத்ேதைர,	மரங்கேள	இல்லாமல்	நீண்ட	அப்ெபாட்டல்	காட் ல்,	மான்
ட்டம்	நீெரன் 	மயங்கி	;	அ 	ேநாக்கி	விைர ம்	ெகா ைம	மிக்க,	மண்ணால்

ெசய் 	 டப்பட்ட	தயிர்த்	தாழியில்,	மத்திட் க்	கலக்கிய	காலத் ,	ெவப்பத்தால்
ைக டா 	சிதறிக்கிடக் ம்	ெவண்ெணய்	ேபால,	உப் ப்	 த் க்	கிடக் ம்	களர்
நிலத்தில்	ஓைம	மரங்கள்	மட் ேம	ெந ங்க	,	வளர்ந் 	கிடக் ம்	காட் ல்,	ெவயில்
நிைலெபற் 	நிற்பதால்	ெவம்ைம	மிக்க	பாைல	நிலத்தில்	தனியாகச்	ெசன்
ெகாண் ப்பார்	என	அண்ைமயில்	உள்ள	அயலார்	 	கின்றனர்.	நான்
இக்ெகா ைமைய	எங்ஙனம்	ஆற் ேவன்?"

"கண் ம்,	ேதா ம்,	தண்ண ம்	க ப் ம்	
திதைல	அல் ம்	பலபா	ராட் ,	
ெந ந ம்	இவணர்	மன்ேன;	இன்ேற,	
ெப நீர்	ஒப்பின்	ேபஎய்	ெவண்ேதர்	
மரன்	இல்	நீளிைட	மான்நைச	 உம்	

மண்	த ம்பின்	மத்தம்	தின்ற	
பிறவா	ெவண்ெணய்	உ ப்பிடத்	தன்ன	
உவர்	எ கௗரி	ஓைமயம்	காட் 	
ெவயில்	வீற்றி ந்த	ெவம்மைல	அ ஞ் ரம்	
ஏ வர்	என்ப	தாேம;	தம்வயின்	
இரந்ேதார்	மற்றால்	அற் 	
இல்லின்	வாழ்க்ைக	வல்லா	ேதாேர"
																-	நற்றிைண	:	84.

காதல்	தி மணம்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட்ட	ச தாய	 ைறதான்	என்றா ம்	தன்
மகள்,	தங்கைள	மறந் ,	அவள்	வி ம் ம்	காதலேனா 	அவ ர்
ெசன் வி வதால்	ஏற்ப ம்	மனக்கலக்கத்ைத	எந்தத்	தா ம்	தாங்கிக்ெகாள்ள
மாட்டாள்,	தன்	அவள்	வி ம் ம்	காதலைன	அவேள	ெதரிந் ெகாண் 	மகிழ்வைத
அவள்	தாய்	ம ப்பதில்ைல	என்றா ம்,	அண்ைட	அயலார்,	அ 	 றித் க்	 ம்
வம் 	உைரகள்	ேகட்ட	வழிப்	ெபரி ம்	வ ந் வாள்.	அவ்வைகயில்	வந்த
இப் லம்பல்.	கரிய	எ ைமக் 	உண்ைமயில்	பிறந்த	ெபரிய	கா கைள	உைடய
கன் ,	 மலர்கள்	உதிர்த்த	தா க்கள்	|	எ வாகக்	 விக்கப்பட் க் ம்
ெதா வத்தில்	கிடந் 	இனிேத	உறங்கத்தக்க	வளம்	நிைறந்த	வாழ்தற்கினிய
மாளிைகைய ம்	என்ைன ம்	இங்ேக	வி த் 	தன் டன்	வ ம்	காைள	ேபா ம்



இைளேயான்	 ம்	,	அள 	கடந்த	ெபாய் ைரகளில்	மயங்கி,	ெந ந்ெதாைலவில்
உள்ள	அவன்	ஊைர	அைடய	வி ம்பி,	பசிெய த்தேபா ,	உண் வதற் 	ேவ
உண்ெபா ள்	கிைடக்காைமயால்,	வழியிைடயில்	உள்ள	ெநல்லிமரச்	ேசாைலயில்
உதிர்ந் 	கிடக் ம்	 ற்றித்	ேதர்ந்த	காய்கைளத்	தின் ,	நீர்	வறண் 	கிடக் ம்
ைனயில்	ஒ 	சிறிேத	ேதங்கி	நிற் ம்	நீைரக்	 த் 	ெசல் ம்,	ெநய்தல்	மலர்

ேபா ம்	ைம ண்ட	கண்கைள	உைடய	,	என்	மகைள,	பனங் த் க்கைளப்
பிளந் 	பதனி வான்	ேவண் ப்	ேபாட் ப்	பரப் ம்,	மாைலப்	ேபாதில்	விரிந்த
நிலெவளியிேல	ெசன் ,	ேத ப்	பின்	ெசன் 	கா ம்	ப யாகச்	ெசய்த,	இதற்
ன்னேர,	என்ைனப்	ெபரிய	கரிய	தாழியில்	இட் 	அடக்கம்	ெசய்வதற் 	ஏற்ப	என்

உயிைரக்	ெகாண் 	ெசல்லாத	அந்தக்	 ற் வன்	தன்	வலி	அழிந் ,	அத்தாழியல்
இட் க்	கவிக் மா 	இறந் 	ேபாகக்	கடவனாக'’.
“இ ம் னிற் 	எ ைமப்	ெப ஞ்ெசவிக்	 ழவி,	
ைபந்தா 	எ வின்	ைவ யில்	ம ம்	
ெச ந்தண்	மைனேயா 	எம்	இவண்	ஒழியச்	
ெசல்	ெப ம்	காைள	ெபாய்	ம ண் ,	ேசய்நாட் ச்	
ைவக்காய்	ெநல்லிப்	ேபாக்க ம்	ெபாங்கர்	

வீழ்கைடத்	திரள்காய்	ஒ ங் டன்	தின் 	
வீ ைனச்	சி நீர்	 யினள்	கழிந்த,	
வைள	உண்கண்	என்	மகேளா	ரன்ன	

ெசய்ேபாழ்	ெவட் ப்	ெபய்த	லாய	
மாைலவிரி	நிலவில்	ெபயர்ப்பறம்	காண்டற் 	
மாயி ம்	தாழி	கவிப்பத்
தாவின் 	கழிகஎற்	ெகாள்ளாக்	 ற்ேற”.
																								-	நற்றிைண	:	27

காதல்	ெகாண்டாைர	அைடவதில்	ஏற்பட் வி ம்	காலக்கழிவின்	நீட்சி,	காதல்
உணர்ைவ,	இயல் க் 	மாறான	வைகயில்	ெவளியி வதாம்	 ைறைய
வளர்த் விட்ட .	அ ேவ,	காதற்பாட் ன்	-	அகத் ைறப்	பாட் ன்	-	ஒ
ெபா ளாக ம்	ஆகிவிட்ட .	காதலில்	ேதால்வி ற்ற	ஒ வன்	-	ேமற்ெகாள் ம்
நனிமிகக்	ெகா ைம	வாய்ந்த	 ைற,	பைன	மடல்களால்	ஆன	 திைர	மீ
அமர்ந் 	ெகாள் ம்	மடேல தல்	என்பதாம்.	இைத	விளக்க,	பிற்காலப்	பாடல்கள்
ஈண் 	எ த் க்	காட்டப்ப ம்.	காமேநாய்	தணித்தற் 	இயலாதவா
திர்ந் விட்டால்,	ஊர்ந் 	ெசல் ம்	 திைர	என் 	பைனமடலால்	ஆன	 திைர

மீ ம்	ஏறிக்ெகாள்வர்;	மாைல	என் 	 டத்தகாத,	 விந்த	அ ம் கைள	உைடய
எ க்கமலர்களால்	ஆன	மாைலைய ம்	 க்ெகாள்வர்.	ெத வில்,	பலர்	பழிக்க
வலம்	வ த ம்	ெசய்வர்.	அந்	நிைலயி ம்	தம்	காதல்	நிைறேவறாதாயின்	உயிர்
வி வ ம்	ெசய்வர்".



மா	என,	மட ம்	ஊர்ப,	 	எனக்	
வி கிழ்	எ க்கம்	கண்ணி ம்	 ப	

ம கின்	ஆர்க்க	 ம்	ப வ	
பிறி ம்	ஆ ப	காமம்	காழ்க்	ெகாளிேன."
																												 ந்ெதாைக	:	17.
ெநஞ்ேச!	அழ 	மி ந் 	விளங் ம்,	அைசந் 	அைசந் 	ெசல் ம்
நைட ைடயவளாகிய	நம்	காதலி,	நம்மீ 	இரக்கம்	ெகாண் லள்	இனி	நாம்	வி ம்

தாக,	மிக	உயர்ந்த	பைன	மரத்தில்	விைளந் 	 திர்ந்த	ெபரிய	மடல்களால்
பண்ணிய	 திைரக் ,	மணிகைளப்	 ட் ,	ெபரிய	மலர்	மாைலைய ம்	 ைறப்ப
ட் ,	நாம்	ெவள்ெள ம் கைள	மாைலயாக	மார்பில்	அணிந் 	ெகாண் ,

பார்ப்பவெரல்லாம்	இக மா 	அம்மடல்	மாேமல்	அமர்ந் ,	ஒ நாள்,	நம்	உயிேரா
பிறந்த	நாணத்ைத ம்	ைகவிட் ,	அவள்	உைற ம்	ஊர்த்ெத வில்
திரிவ தாேனா?

வி த்தைலப்	ெபண்ேண	விைளயல்	மாமடல்	
மணி	அணி	ெப ந்தார்	மரபில்,	 ட் ,	
ெவள்ெளன் 	அணிந் 	பிறர்	எள்ளத்	ேதான்றி,
ஒ 	நாள்	ம ங்கில்	ெப நாண்	நீக்கித்	
ெத வின்	இயல ம்	த வ 	ெகால்ேலா	?	
கவிந் 	அவிர்	அைசநைடப்	ேபைத	
ெமலிந்திலள்;	நாம்	விடற் 	அைமந்த	 ேத'’
																					-	 ந்ெதாைக	:	782
காதலைன	ஏற் க்	ெகாள்ளப்	பி வாதமாக	ம த்தி க்	 ம்	ஓரிளம்	ெபண்ணின்
ேதாழி	அவ க் ப்	பின்	வ மா 	 கிறாள்.	‘'உண 	உண்ணமாட்டா	ஒ
திைரையப்	பைனமடல்களால்	பண்ணி,	அதற் ச்	சிறிய	மணிகைளக்	கட் ,
கில்	இட்ட	கலன்	ந வாதவா 	பின்ேன	கட் ம்	வார்க்கச்சிைன ம்	கட் ,

சி சி 	அ ம் கைளக்	ெகாண்ட	எ க்கமலர்	மாைல	அணிந்த	ஓரிைளஞன்
அதில்	வீற்றி க்க:	நம்	ஊர்க் ம் 	மிக்க	இளஞ்சி வர்கள்,	நம் ர்த்	ெத வில்,
எம்பின்ேன,	ெதாடர்ந் 	ஈர்த் 	வரலாயினர்;	என்ேன	அவர்	ெசயல்!

‘'சி மணி	ெதாடர்ந் 	ெப ங்கச் 	நிறீஇக்	
கிழ்	எ க்கம்	கண்ணி ,	

உண்ணா	நல்மா	பண்ணி,	எம் டன்	
ம டன்	திரித ம்	சி 	மாக்கள்.”
																											-	நற்றிைண	:	220

ெப ந்திைண	என	வழங்கப்ப ம்	இத்தைகய	பாடல்கள்,	இைற	வழிபாட் ப்
பாடல்கள்	பாடத்	ெதாடங்கிவிட்ட	கிபி.	600க் ப்	பிற ,	காதலன்	கட ளாக,



அவன்	மீ 	ெகாண்ட	காதல்	ைக டாததாகப்	பாடப்ப ம்	‘'மடல்”	எ ம்	ஒ வைகப்
பாட க் 	வழி	ெசய் விட்டன.	ஆகேவ,	அைவ	மிக ம்	 ைவ ைடயவாயின.
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மக்களின்	காதல்	வாழ்க்ைக	மட் மல்லாமல்	அக்காலத்திய,	அவர்களின்	அன்றாட
வாழ்க்ைக	நிைலக ம்	அப்பாடல்களில்	வைரந் 	காட்டப்பட் க் ம்.	ஆனால்,
அப்பாடல்கெளல்லாம்	அழிந் விட்டனவாதலின்,	மக்கள்	நடத்திய	தமிழர்
வாழ்க்ைக	கி. .	500	 தல்	கி.பி.	1	வைர	151	அன்றாட	வாழ்க்ைக	நிைல	பற்றிய
ஒ 	படத்ைத,	ஒ 	நிலத்ைத	அ த் 	ஒ நிலமாக,	எ திக்காண,	அ த் 	வந்த
காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	சில	பாடல்கள்,	ஈண் 	எ த் க்	காட்டப்ப கின்றன.
இ ேவ 	காலங்களில்	மக்கள்	வாழ்க்ைக	 ைறகளில்	ெபரிய	ேவ பா
இ க்கா .
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காதல்	ஒ க்கத்தின்	 ந்த	நிைலயாம்	 ைறயான	தி மணச்	சடங் 	விைரவில்
நிகழ்ந் வி ம்	என்ற	காதலியின்	நம்பிக்ைக	இடம்	ெபற்றி க் ம்	பின்வ ம்
பாட் ல்,	மைல	நாட் 	மக்களின்	அன்றாட	வாழ்க்ைக ைற	பற்றிய	ஒ 	விளக்க ம்
காணக்கிைடக் ம்.

"தனக் 	ேவண் ம்	இைரையத்	ேத ப்	 றப்பட்ட	அகன்ற	வாைய ைடய	ஆண்	கர
,	வழியில்,	ேமேல	வைள 	வைளவான	வரிகள்	கிடக் ம்	 ற் 	ஒன் 	இ க்கக்
கண் ,	அைதப்	ெபயர்த் ,	அதன்	உள்ேள	அடங்கியி க்கம்	நல்ல	பாம் ம்	ஒ ங்கி
ந ங்கிவி மா 	 ழங்கி,	 ற்றி ள்	வாய்ைவத் க்	ெகால்லன்	ஊ கின்ற
உைல க்ேக	ேபால்	ெப ச்ெசறிந் 	அகத்ேத	 ெகாண் க் ம்	ஈசல்கைள
உறிஞ்சி	உண் ம்,	இரவில்	ந யாமத்தில்	நீ	வ வ 	வழக்கம்	என	அறிந் 	யாம்
அஞ் கின்ேறாம்	என் 	 றி,	அவ்வச்சம்	அக ம்	வண்ணம்,	இனி ம்	காலம்
தாழ்த்தா 	மணந் 	ெகாள்வாயாக	என	நாம்	இரந் 	ேவண் க்ெகாண்டால்,	நாள்
நீட் யா 	நல்ல	நாளில்,	நம்ைம	நம்	மைலநாட் ல்	மணம்	 ரிந் 	ெகாண் ,
ேவங்ைக	மலர்களால்	ஆன	மாைல	 ம்	வழக்கம்	உைடயவர்களாகிய	 றவர்கள்,
எ கைளக்	ெகாண் 	கதிர்ப்	ேபார க் ம்	களத்ைதச்	ெசப்பம்	ெசய்தாற்	ேபான்ற
அகன்ற	பாைறயில்,	 னத்தில்	விைளந்த	திைனக்	கதிர்கைளத்	 ைவத் 	அதன்
தாைளப்	ெபரிய	ேபாராகப்	ேபா தற்	ெபா ட் ,	ைவகைறப்	ேபாதில்	எ ந்
ெகாள் மா 	அவர்கைள	எ ப் வான்	ேவண் ,	களி 	பிளிறிக்	 ரல்	எ ப் ம்
அவர்	மைல	நாட் க் 	நம்ேமா 	ெசல்ல	நிற்பன்;	இஃ 	உ தி".	
‘'இைரேதர்	எண்கின்	ப வாய்	ஏற்ைற	
ெகா வரிப்	 ற்றம்	வாய்ப்ப	வாங்கி	
நல்	அரா	ந ங்க	உரறிக்	ெகால்லன்	



ஊ 	உைலக்	 கின்	உள்உயர்த் 	அக ம்	
ந நாள்	வ தல்	அஞ் ம்	யாம்	என	
வைரந் வரல்	இரக் வ	மாயின்,	நம்மைல	
நன்னாள்	வ ைவ	 ,	நீ ன் 	
நம்ெமா 	ெசல்வர்மன்;	ேதாழி!	ெமல்ல	
ேவங்ைகக்	கண்ணியர்,	எ 	ஏறி	களமர்	
நிலங்கண்டன்ன	அகன்கண்	பாசைற	
ெமனதிைன	ெந ம்	ேபார் ரிமார்	
ஞ் களி 	எ ப் ம்	தம்	ெப ங்கல்	நாேட”.

																															-	நற்றிைண	:	125

‘'ேபயினங்கள்	காற் ப்	ேபால	விைரந் 	இயங்கா	நிற்க,	ஊரினர்	அைனவ ம்
உறக்கம்	ெகாண் 	விட்டனர்.	ஆனால்,	 றிஞ்சிப்	பண்ைணக்	ேகட்ேபார்	அச்சம்
ெகாள் மா 	பா ம்,	இவ் ர்க்	காவலராய	கானவர்	கண் யில்	ெகாண்டாரல்லர்;
வலிய	ஆண்யாைனேயா 	ேபாரிட்ட,	வாள்	ேபால்	வைளந்த	ேகா கைள ைடய	 லி,
மைலய வாரத்ேத	இ ந் 	 ழங்கா	நிற் ம்.	வானளாவ	அயர்ந் 	நிற் ம்
மைலச்சரி களில்,	விைரவில்	வி யா 	நீண் 	ெசல் ம்	இரவின்	ஒ 	யாமத்தில்,
பாம் ம்,	தன்	அழகிய	நீலமணிையக்	கக்கி	வ ந் மா ,	ேபெராளிகாட் 	மின்ன,
ேபெராலி	எழ	இ த் 	மைழ	ெபய்யா	நின்ற .	அந்ேதா!	 ன்ேப	ெமலிந்தி க்	 ம்
என்	ேதாள்கள்	ேம ம்	ெமலி ற் 	நாம்	வ ந்த	ேநரி ம்,	அவர்,	அந்நள்ளிரவில்
அக்ெகா வழியில்	வாராதி ப்பராயின்,	அ ேவ	நனிமிக	நன்றாம்”

“க 	கால்	கிளர	ஊர்ம ந்	தன்ேற;	
உ ெக 	மரபின்	 றிஞ்சி	பா க்	
க ைட	வியன்நகர்க்	கானவர்	 ஞ்சார்;	
வயக்களி 	ெபா த்த	வாள்வரி	ேவங்ைக	
கன் ைகச்	சிலம்பில்	 ம்	;	அன்ேனா	!	
ெமன்ேதாள்	ெநகிழ்ந் 	நாம்	வ ந்தி ம்,	இன் 	அவர்,
வாரார்	ஆயிேனா	நன் மன்;	தில்ல:	
உயர்வைர	அ க்கத் 	ஒளி 	மின்னிப்	
ெபயல்கால்	மயங்கிய	ெபா கழி	பானாள்	
தி மணி	அர 	ேதர்ந் 	உழல	
உ ச்	சிவந் 	எறி ம்	ஓங் வைர	யாேற"
																												-	நற்றிைண	:	255

மைலநாட் 	மகளிரின்	கடைமக ள்	ஒன் ,	திைன,	கதிர்	 ற் ம்	ப வத்தில்
அத்திைனப் னத்ைதக்	காத்தல்	ஆ ம்.	அதனால்தான்,	தங்கள்	காதலர்கைள
எளிதில்	சந்திக் ம்	வாய்ப் 	அம்மகளிர்க க் க்	கிைடத் வி கிற .	திைன



ற்றி	அ வைடப்ப வம்	வந் ற்ற ம்,	இம்மகளிர்	வீ க க் 	அ ப்பப்பட் ப்
றம்	ேபாகவிடா 	காக்கப்ப வர்.	இ ,	இற்ெசறிப் 	எனப்ப ம்.	அவ்வா
இற்ெசறிக்கப்பட்டாள்	ஓர்	இளம்ெபண்ணின்	ேதாழி	இவ்வா 	 லம் கிறாள்:	ேதாழி!
திைனயின்	கதிர்கள்	எல்லாம்,	விரிந்த	அைலகைள ைடய	கடல்	வற்றிவிட்டாற்
ேபாலக்,	காய்ந் 	ெகாய் ம்	ப வம்	அைடந் 	விட்டன;	அந்நிைலைய	நீ
காண்பாயாக;	இனி,	நமர்,	அவற்ைறக்	ெகாய் ெகாண் 	ேபாவதல்லாமல்,	உன்ைன
வீட் ல்	இட் 	ெவளிேய	ேபாகாவண்ணம்	காப்ப ம்	ெசய் வி வர்	அ 	உ தி.
ெபான்	ேபா ம்	நிறம்	வாய்ந்த	மலர்களால்	நிைறந்த	ேவங்ைக	மரங்கள்	வளர்ந்
மணம்	நா ம்	மைலச்சாரலில்,	ெபரிய	மைலநாட் க் 	உரிேயானாகிய	காதலேனா ,
திைனப் னத்தில்	தங்கி ம்	சிவந்த	வாய்கைள	உைடயவாகிய	கிளிகைளத்,
திைனக்கதிர்கைளக்	ெகாய் 	ெசல்லாவா .	ஓட் ம்,	அ த்தி க் ம்	கரிய
மைலச்சாரலில்	உள்ள	அ வியில்	நீர்	விைளயாடல்	 ரிந் ம்,	மைலச்சாரலில்
வளர்ந் 	நிற் ம்	சந்தன	மரத்தாலான	சாந்ைத	அதன்	மணம்	-	அறிந் 	வண் கள்
வந் 	ெமாய்க்க	ேமனிெயல்லாம்	 சிக்ெகாண் ம்,	ெபரி ம்	வி ம்பி	ேமற்ெகாண்ட
அந்நட் ,	ெமல்ல	ெமல்லச்	சி கி,	 வில்	அ தா ம்	இல்லாவா 	ேபாய்விட்ட
ேபா ம்	ஒ 	காட்சிைய	நான்	மனக்கண்	ணால்	கா கின்ேறன்.	அ றித் 	நாம்
என்னதான்	ெசய்ய	இய ம்?	
‘'யாங் ச்	ெசய்	வாம்ெகால்!	ேதாழி!	ெபான்வீ	
ேவங்ைக	ஓங்கிய	ேதம்	கமழ்	சாரல்,	
ெப ங்கல்	நாடெனா 	இ ம் னத் 	அல்கிச்,	
ெசவ்வாய்ப்	ைபங்கிளி	ஒப்பி;	அவ்வாய்ப்	
ெப வைர	அ க்கத் 	அ வி	ஆ ச்	
சாரல்	ஆரம்	வண் பட	நீவிப்	
ெபரி 	அமர்ந் 	இையந்த	ேகண்ைம	சி நனி	
அரிய	ேபாலக்	காண்ேபன்;	விரிதிைரக்	
கடல்ெபயர்ந்த	தைனய	வாகிப்	
லர்	பதம்	ெகாண்டன,	ஏனல்	 ரேவ.”
																				-	நற்றிைண	:	259
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பாைல	நிலத்தில்	மிக	எளிதில்	கிைடக் ம்	உண ,	விளாம்பழம்,	“நிலம்
பிள ப மா 	மண் ள்	இறங்கிய	ேவறாம்,	ெபரிய	கிைளக ம்,	உ ம் கள்
அைணந் 	கிடப்ப 	ேபா ம்	ெபாரிந்த	ெசதில்க ம்	உைடய	மிக	உயர்ந்த
விளாமரத்தின்	கிைளகளிலி ந் 	அ பட் ப்	பச்ைசக்கம்பளத்ைத
விரித்தாற்ேபா ம்	ப ம் ல்	விைளந் 	கிடக் ம்	நிலத்தின்	மீ ,	இளம்	சிறார்கள்



ஆ 	வி த்த	பந் 	கிடப்ப 	ேபால்	வீழ்ந் 	பரந் 	கிடக் ம்	விளாங்கனிகளாம்	.
உண ”.	பாைல	நிலத் 	மக்கள்,	விளாங்	கனிகைளத்	தங்க ைடய	 க்கிய
உணவாக	ேமற்ெகாள்வர்.
‘'பார்பக	வீழ்ந்த	ேவ ைட	வி க்ேகாட்
உ ம் 	அைடந்த	ெந ம்ெபாரி	விளவின்	
ஆட்ெடாழி	பந்தின்	ேகாட் 	 க் 	இ 	
கம்பலத்	தன்ன	ைபம்பயிர்	தாஅம்	
ெவள்ளில்	வல்சி”	
											-	நற்றிைண	:	24:1-5
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மைலநாட் 	மக்கள்	நடத் வ 	ேபான்ற	இன்ப	வாழ்க்ைகையக்	கால்நைட
ஓம் ேவாராகிய	ஆயர்க ம்,	 ல்ைல	நிலத்தில்	நடத்தி	இன் வர்.	 ன்ெசய்
நிலங்களாம்	ெகால்ைலகளில்	 வா ம்	ஆயர்க க் 	உரிைம ைடய	தான	சிறிய
னத்தில்	வளர்ந் 	நிற்கம்	 கிய	கிைளகைளக்	ெகாண்ட	 ரா	மரத்தின்
விந்த	ெகாத்தில்	உள்ள	ெவண்ணிற	மலர்கள்,	ஆ கைள	ேமய்க் ம்	இைடமகன்

அணிந் 	மகி ம்	வண்ணம்	மல ம்".
"ெகால்ைலக்	ேகாவலர்	 ம் னம்	ேசர்ந்த	

ங்கால்	 ரவின்	 வியிணர்	வான் 	
ஆ ைட	இைடயன்	 டப்	 க் ம்"
															-	நற்றிைண	:	266	:	1-3

பாைறப தயிர்	என்ப ேபால்	நன்றாக	 ற்றிய	தயிைரப்	பிைசந்த	காந்தள்	மலர்
ேபா ம்	ெமத்ெதன்ற	ைகயால்,	தயிர்க்கைற	ேபாகக்	க விய	ைகயினால்	மட் ேம
ெதாடத்	தக்கதான	உயர்ந்த	ஆைடையக்,	கணவ க்காம்	உணைவ	விைரந்

க் ம்	ஆர்வ	மி தியால்,	க வாேமேல	எ த் 	உ த் க்	ெகாண் ,	 வைள
மலர்	ேபான்ற	ைம	உண்ட	கண்க ள்	தாளிப் ப்	 ைக	 ந் 	தாக்க,	தாேன
சைமத் 	 த்த	 ளிக் ழம்ைபக்	கணவன்,	இனி 	இனி 	எனக்	 றியவாேற
மகிழ்ந் 	உண்ணக்	கண்ட	அவ்விளமகளின்	ஒளிவீ ம்	 கம்	 றத்ேத
லனாகாவா 	அகத் க் ள்ளாகேவ.	அகமிக	மகி ம்".
" ளிதயிர்	பிைசந்த	காந்தள்	ெமல்விரல்,	
க 	கலிங்கம்	கழாஅ 	உ இக்	,	
வைள	உண்கண்	 ய்ப் ைக	கமழத்	,	

தான்	 ழந் 	அட்ட	தீம் ளிப்	பாகர்	
இனி 	எனக்	கணவன்	உண்டலின்,	
ண்ணிதின்	மகிழ்ந்தன் 	ஒண் தல்	 கேன."



															- ந்ெதாைக	:	167
"ேதாழி!	ம ைவ	நிரப்பிைவத்தி க் ம்	நீலக்	 ப்பிகைளப்	ேபான்ற	 கிய
வாைய ைடய	 ைனகளில்	வா ம்	பிளந்த	வாைய ைடய	ேதைரகள்,
கிளிேயாட் ம்	க வியாகிய	தட்ைடப்பைற	ஒலிேபால்	ஓயா 	ஒலிக் ம்,	நாட் க்
உரியவனாகிய	நம்	காதலன்,	கள க்காலமாகிய	பைழய	திங்களில்,	 மதி
நிலெவாளியில்	என்	ேதாைள	ஆரத்	த வினான்.	அதனால்	அவன்	ேமனியின்
ல்ைல	மணம்	என்	ேதாள்களில்	இன் ம்	வீசா	நிற் ம்”

“மட்டம்	ெபய்த	மணிக்கலத் 	அன்ன	
இட் வாய்ச்	 ைனய	ப வாய்த்	ேதைர	
தட்ைடப்	பைறயிற்	கறங் ம்	நாடன்,	
ெதால்ைலத்	திங்கள்	ெந ெவண்	நிலவின்	
மணந்தனன்	மன்	ெந ந்	ேதாேள	:	
இன் ம்	 ல்ைல	 ைகநா	 ம்ேம”
- ந்ெதாைக	:	193
‘பரல்கற்கள்	மலிந்த	பாைல	நிலத்தில்	வளர்ந் 	ஓங்கி	நிற் ம்	மீன்	 த்திப்	பறைவ
ேபா ம்	 ைளகைள ைடய	கள்ளிச்ெச 	மீ 	படர்ந் 	தைழத்தி க்கம்
ல்ைலயின்	மணம்	மிக்க	மலர்கைள,	எப்ேபா ம்	ஆ க்	ெகாண் க் ம்

தைலைய	உைடயவாகிய	ஆட் மந்ைதைய	ேமய்த் வ ம்	வலிய	ைகைய ைடய
இைடயன்	இரவிேல	ெகாய் 	பனம்	 த்தின்	பிளவினால்	ெதா த்த	மாைலயின்
நியமணம்,	மைலப்	ேபாதில்	ெத ெவங் ம்	கம ம்	சிறிய	 கைள	 ன்
‘'பரல்தைல	ேபாகிய	சிரல்தைலக்	கள்ளி	
மீமிைசக்	கலித்த	வீந 	 ல்ைல	
ஆ தைலத்	 வின்	ேதா தைலப்	ெபயர்க் ம்	
வன்ைக	இைடயன்	எல்லிப்	பரீஇ	
ெவண்ேபாழ்	தைதஇய	அலங்கலம்	ெதாடைல	
ம டன்	கம ம்	மாைலச்	
சி ப்	பாக்கம்”
																-	நற்றிைண	:	169	:	4-10

“ெதா வத்தில்	கட்டப்பட் க் ம்	ெபரிய	தைலயிைன	உைடய	கரிய	எ ைமைய,
அதனிடமி ந் 	மிக	இனிய	பாைல	நிரம்பக்	ெகாள்வான்	ேவண் ,	அவற்றின்
கன் கைள	அத்ெதா வத்திேலேய	விட் விட் ,	ஊரில்	மா 	ேமய்க் ம்	இளம்
சி வர்கள்,	அவ்ெவ ைமகளின்	ேமல்	அமர்ந் 	ெகாண் 	ேமய் லம்	ேநாக்கிக்
ெகாண் 	ெசல் ம்,	நிைற	இ ள்	ெமல்ல	ெமல்லக்	கழி ம்	வி யற்காலம்.'’	
"மன்ற	எ ைம	மலர்தைலக்	காரான்	
இன்தீம்	பால்	பயம்	ெகாண்மார்,	கன் விட் 	



ஊர்க் 	மாக்கள்	ேமற்ெகாண் 	கழி ம்
ெப ம் லவர்	வி யல்"
														நற்றிைண	:	80	:1-4
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கடல்	சார்ந்த	நிலத்ைதச்	ேசர்ந்த	இளமகளிர்	நாள்ேதா ம்	 ைறயாக
ேமற்ெகாள் ம்	வாழ்க்ைக	 ைற,	அப்ெபண்களின்	ேதாழி	பா ய	இந்தப்
பாட் லி ந் 	நன் 	ெதரியவ ம்.
ேதாழி!	நீ	வாழ்வாயாக!	ெபரிய	உப்பங்கழிகளில்	உள்ள	மீன்களாகிய	இைரையத்
தின்ற	பல்ேவ 	இனப்பறைவகளின்	வரிைச	வரிைசயான	 ட்டம்,	வைளந்த
பைனமடல்களிைடேய	கட் ய	 டம்ைபகளில்	அடங்கி	இராப்ெபா ைத
ெந ங்கியி ந் 	கழிக் ம்.	அப்பைன	மரங்கள்	வானளாவ	உயர்ந் 	நிற் ம்,
ெவண்மணல்	பரந்த	ெகால்ைல	கள்	 ழ்ந்த	கானலிடத் க் 	உன்	ேதாழி	மாேரா ,
காைலப்	ெபா திேலேய	ெசன் ,	ேதன்	 ளிக் ம்,	மணம்	கம ம்	மலர்கைள
உைடய	ெநய்தலின்,	ஒன்ேறாெடான் 	மா ப ம்	உ வம்	வாய்ந்த	இைலகைளப்
பறித் க்	ெகாணர்ந் 	ஆைடயாகத்	ைதத் 	அைத	உ த் க்	ெகாண் ,	சிற்றில்
ைனந் ,	அ 	சிறக்கக்	ேகால ம்	இட் 	மகிழ்ந் 	விைள	யா ,	 லால்	நா ம்
அைலகளால்	ேமா ற் 	ேமா ற் 	வைளந் 	ேபான	அ ைய	உைடய	கண்டல்
மரத் 	ேவர்களின்	இைடேய,	இைண	இைணயாகச்	ெசல் ம்	சிவந்த	நண் க்
ட்டங்களின்	நைட	அழைகக்	கண் 	மகி ம்,	இைவேபா ம்	சி சி

விைளயாடல்கைள ம்	ைகவிட் ப்	ெபரி ம்	வ ந்திக்	கிடக்கின்றைனேய	உனக்
வந் ற்ற	,	அத் ய க் 	யா தான்	காரணம்?	 றாய்ேதாழி!"
உைரயாய்;	வாழி!	ேதாழி!	இ ங்கழி	
இைரயார்	 கின்	நிைரபைறத்	ெதா தி,	
வாங் மடல்	 டம்ைபத்,	 ங்கி ள்	 வன் ம்

ெபண்ைண	ஓங்கிய	ெவண்மணல்	படப்ைபக்	
கானல்	ஆயெமா 	காைலக்	 ற்ற	
கட்கமழ்	அலர	தண்ந ம்	காவி	
அம்பைக	ெநறித்தைழ	அணிெபறத்	ைதஇ	
வரி ைன	சிற்றில்	பரிசிறந் 	ஓ ப்	
ல த்திைர	உைதத்த	ெகா ந்தாள்	கண்டல்	
ெசம்ேபர்	இரைண	அலவற்	பார்க் ம்	
சி விைள	யாட ம்	அ ங்க,	
நினக் ப்	ெப ம்	 யரம்	ஆகிய	ேநாேய
																											நற்றிைண	:	123
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ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கில்	மக்கள்	நடத்திய	வாழ்க்ைக	 ைறயிைனப்	பின்வ ம்
பாக்களிலி ந் 	உணர்ந் 	ெகாள்ளலாம்:

“ேதன்கலந் 	மி ைவ	உைடயதாக	ஆக்கிய	இனிய	ெவண்ணிறம்	ெகடாப்	பால்
உணைவ,	சிறந்த	ஒளிவீ ம்	ெபான்னால்	பண்ணப்பட்ட	கிண்ணத்தில்	இட் ,
அக்கிண்	ணத்ைத	ஒ 	ைகயில்	எ த் க்ெகாண் ,	மலர்	நிைறந்த	 ங்ெகா
ேபா ம்,	ெமல்லிய	ெகாம்ைப	ம 	ைகயில்	ஓக்கியவாேற	அ கி,	இப்பாைல
உண் வாயாக’	எனக்	 ற ம்,	ெதள்ளத்	ெதளிந்த	 த் க்கைளப்	பரலாக
இட் ப்	பண்ணப்பட்ட	ெபாற்சிலம் 	காலிலி ந் 	ஒலிக்கப்	பாய்ந் ,	ெமல்ல
நைரக்கத்	ெதாடங் மள ,	அறிவா ம்	ஆண்டா ம்	 திர்ந்த	ெசவிலித்தாய்
பின்ெதாடர்ந் 	வந் 	பற்றிக்	ெகாள்ளமாட்டா 	தளர்ந் 	ேபா மா 	ஓ 	,	மைன
ன்றிலில்	உள்ள	மலர்ப்பந்தற்	கீழ்ப்	ேபாய்	நின் 	ெகாண் ,	‘உண்ேணன்;	உண

ேவண்ேடன்’	என	ம த் 	உைரயா ம்	சிறிய	விைளயாட் ப்	ப வத்தாள்	என்
மகள்.”
‘'பிரசம்	கலந்த	ெவண் ைவத்	தீம்பால்	,	
விரிகதிர்ப்	ெபாற்கலத் 	ஒ ைக	ஏந்நிப்	-	
ைடப்பில்	 ற் ம்	 ந்தைலச்	சி ேகால்	
உண்என் 	ஓக் 	 ைடப்ப,	ெதண்ணீர்
த் 	அரிப்	ெபாற்சிலம் 	ஒலிப்பத்	தத் ற் 	

அரிநைரக்	 ந்தல்	ெசம் 	ெசவிலியர்	
பரீஇ	மலிந் 	ஒலியப்	பந்தர்	ஓ 	
ஏவல்	ம க் ம்	சி விைள	யாட் ".
																-	நற்றிைண	:	710	:	1-8

மைலகைளச்	ெசய் ைவத்த 	ேபால்	காட்சி	அளிக் ம்	அ 	பரந் 	மிக	உயர்ந்த
ெநல்	நிைறந்தி க் ம்	பல	 கைள ைடய	,	ஏர்களில்	எ ைமகைளப்	 ட்
உ கின்ற	உ வ!	ம நாள்	நைடெபற	ேவண் ய	உழ ப்	பணிகள்	பற்றிய
ஆராய்ச்சியில்	இ ந் 	விட்டைமயால்	கண் றக்கம்	ெகாள்ளாமல்	இ ந் ,
ளிர்ந்த	வி யற்ேபாதிேலேய	எ ந் 	ெகாண் ,	கரிய	கண்கைள ைடய	வரால்

மீனின்	ெபரிய	ெபரிய	 ண் கள்	மிதக் மா 	பண்ணி	ைவத்தி க்	 ம்
ழம்ேபா 	உண்பதற் 	ஏற்ப	நன் 	தீட்டப்பட்ட	அரிசியால்	ஆன	ேசாற் த்

திரைளக்,	ைக	நிைறய	வாங்கி	வாங்க	உண் 	 த் ,	நீர்	நிைறந்தி க் ம்
நன்ெசயில்,	நாற் க்கைள	நட,	உன்ேனா 	ெதாழிலாற் ம்	நாற் 	ந வா டன்	நீ
ெசல்கின்றைன.



மைலகண்	டன்ன	நிைல ணர்	நிவப்பின்	
ெப ெநல்	பல்	 ட் 	எ ைம	உழவ!	
கண்பைட	ெபறா ,	தண் லர்	வி யல்	
க ங்கண்	வராஅல்	ெப ந்த 	மிளிர்ைவெயா 	
கர்ைவ	அரிசிப்	ெபாம்மல்	ெப ஞ்ேசா 	
கவர்ப 	ைகைய	க ம்	மாந்தி	நீ 	ெச வில்	
நா 	அ த்தநின்	ந நேரா 	ேசறி"
																-	நற்றிைண	:	60	:	1-8

உழவர்	மகளின்	அன்றாடக்	கடைம,	உண 	சைமத்தல்	-	ஆ ம்.	அவள்	காதலன்,
அவள்	ெபற்ேறாரின்	வி ந்ேதாம் ம்	பண் க் 	ஏற்ப,	அம்மைன ம்	வி ந்தின ள்
ஒ வனாகச்	ெசன் ,	தன்	காதலிையக்	கண் 	மகிழ்வேதா ,	உழவர்வாழ்
சிற் ர்களின்	மைன	வாழ்க்ைகயின்	மாண் 	எத்தைகய 	என்பைத	நாம்
அறிய ம்	ெசய் ள்ளான்.

வைளந் 	நீண்ட	ெகாம் கைள ைடய	எ ைமயின்	தளர்ந்த	நைட ைடயவாய
இளம்	கன் கள்	வீட் த்	 ண்கள்	ேதா ம்	கட்டப்பட் க்	காண்பதற் க்	களிப்
ட் ம்	நல்ல	மைனயின்	கண்,	வைளந்த	 ண்டலங்	கைளக்	காதில்	அணிந்

ெகாண் க் ம்,	ெசழித்த	உடல்	நலம்	உைடயவளாகிய	நம்	காதலி,	சிறிய	கல்
ேமாதிரம்	ெசறிக்கப்பட்ட	ெமல்லிய	விரல்கள்	சிவந் 	ேபா மா ,	வாைழயின்
ளிர்ந்த	இளம்	தண்ைட	,	சி சி 	 ண் களாக	ந க்கி	அ சில்	ஆக் தலால்,
ைக	ப ந் 	சிவந்த	கண்கைள	உைடயளாகி,	அழ 	உண்டா மா ,	பிைறவ வான
ெநற்றியில்	உண்டாகியி க் ம்	சி சி 	 ளிகளான	வியர்ைவையத்	தன் ைடய
அழகிய	ேசைலத்தைலப்பால்	 ைடத் க்	ெகாண் 	,	சைமயல்	 ந் ம்,	கணவன்
வந்திலேன	என்ற	நிைனப்பால்	நம்	மீ 	ெகாண்ட	சினத் டன்	அட் ற்	சாைலயில்
இ க்கிறாள்.	வி ந்தினராய்	வர	வி ம் வார்	என்ேனா 	வ வார்களாக;
வி ந்தினர்.	 ன்ேன,	அழகிய	மாைம	நிறம்	வாய்ந்த	என்	காதலி,	என்ைனச்
சினந் 	கண்	சிவந் 	காட்சி	தரமாட்டாள்,	 ள்ேபா ம்	சிறிய	பற்கள்	சிறிேத
ேதான்றப்	 ன்னைகேய.	காட் வள்;	அவளின்	சிரிேத	 கத்ைத	நா ம்	கண்
மகிழ்ேவன்”

"தடம ப் 	எ ைம	மடநைடக்	 ழவி	
ண்ெதா ம்	யாத்த,	காண்த 	நல்இல்,	

ெகா ங் ைழ	ெபய்த	ெச ஞ்ெசய்	ேபைழ	,	
சி தாழ்	ெசறித்த	ெமல்விரல்	ேசப்ப,	
வாைழ	ஈர்ந்த 	வல்லிதின்	வைக	இப்	
ைக	உண் 	அமர்ந்த	கண்ணன்,	தைகெபறப்	
பிைற தல்	ெபாறித்த	சி ண்	பல்வியர்	
அந் கில்	தைலயில்	 ைடயினள்,	நப் லந் 	



அட் ேலாேள,	அம்மா	அரிைவ!	
எமக்ேக,	வ கதில்	வி ந்ேத;	சிவப்பாளன் ;	
சிறிய	 ள்	எயி 	ேதான்ற	

வல்	ெகாண்ட	 கம்	காண்	கம்ேம"
																						-	நற்றிைண	-	120
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பண்ைடய	நாட்களில்,	தமிழ்நாட் ன்	வாழ்க்ைக	 ைற,	 க்க	 க்க
சிற் ர்கைளச்	சார்ந்ேத	இ ந்த .	சிற் ர்கள்	இப்ெபா ைதக்	காட் ம்,	அன்
தன்னிைற 	ெபற் 	விளங்கின.	சிற் ர்	ஆட்சி ைற,	எளிதில்	விளங்கிக்
ெகாள்ளலாகாச்	சட்டங்கைள	எதிர்ேநாக்கியி க்கவில்ைல.	சட்டங்கள்	 லம்,
மக்கள்	எைத	எதிர்பார்த்தனேரா,	அைத,	அம்மக்களின்	பழக்க	வழக்கங்கேள
வழங்கிவிட்டன.	ஏேத ம்	ஓர்	இைட ,	ஒ 	வழக் 	ஏற்பட் 	விட்டால்,
ஊர்ப்ெபரியவர்கள்,	தாழ்த்தப்பட்ட,	பிற்ப த்தப்பட்ட	மக்கள்	இன் ம்
ெசய்வ ேபால்,	ஊர்ந ேவ	நிற் ம்	மரத்த யில்,	ெபா வாக,	ஆலமரத்த யில்

யி ந் ,	ஒ 	கலயம்	கள் க் ,	அவ்வழக்கிைனத்	தீர்த் வி வர்.	அத்த
மரங்களின்	அ யில்	இ க் ம்
திறந்தெவளி,	ெபாதியில்,	ெபாதியம்,	ெபா வில்,	மன் ,	மன்றம்"	என்ெறல்லாம்
அைழக்கப்ப ம்.	மன்றம்,	என்றால்	ெபா வாக	ஊர்ப்	ெபா விடம்	எனப்ப ம்.
ஊர்க்கால்நைடகள்	ஆங்ேக	மடக்கி	ைவக்கப்ப ம்.	கன் கைள	அைழக் ம்
'அம்மாஎ ம்	 ரல்	எ ப்பியவாேற	மன்றில்	 ந் 	நிைறந் வி ம்.	('கன் பயிர்
ரல்	மன் 	நிைற த ம்"	(அகநா :	14:11)	இேத	வரி,	 றிஞ்சிப்பாட் ம்,

எவ்வித	மாற்ற ம்	இன்றி	இடம்	ெபற் ள .	( றிஞ்சிப்பாட் 	:	278)	கால்நைடகள்,
வரிைச	வரிைசயாக	மன் ள்	 ைழவைத ம்,	ெகால்ேல 	:	எ ம்	காைளகள்,
அம்மன்றத்தில்	திரிவைத ம்	 றநா ற் 	வரிகள்	உணர்த் கின்றன.	மன்
நிைற ம்	நிைர	( றம்	:	387	:	24),	"ெகால்ேல 	திரித மன்றம்"	( றம்	:	309:4)
மரம்	ெச ,	ெகா கள்	அற்ற,	ேம 	பள்ளம்	இல்லாத	திறந்த	ெவளிக ம்,	ெபா
நிகழ்ச்சிக க்காக	ஒ க்கி	ைவக்கப்	ப ம்,	அத்த 	இடங்க ம்	மன்றம்	என
அைழக்கப்ப ம்.	ஆங் 	மகளிர்	ெசல்வ ம்,	 ரைவ	ேபா ம்	 த்தா வ ம்
ெசய்வர்.	"ெமன்ேதாள்	மகளிர்	மன்றம்	ேபணார்"	( றம்	:	375:12)	மன் 	ெதா ம்
நின்ற	 ரைவ,	(ம ைரக்காஞ்சி	:	615)	ெபரியாழ்வார்	தி ெமாழி,	மன்றில்	 ரைவ
ஆ ய	தி மாைலக்	 றிப்பி கிற .	‘'மன்றில்	 ரைவ	பிைணந்த	மால்”	(1	:	2	:
2:12)

இ 	ேபா ம்	திறந்த	ெவளிகளில்,	அவ்வந்நிலத் க்ேக	உரிய	மரங்கள்
வளர்க்கப்ப ம்	பாண் யர்க் 	உரிய	மன்றத்தில்	ேவம் 	வளர்க்கப்பட் ,	தங்கள்
தைலமாைலக் 	ேவண் ம்	தைழ	அம்மரத்திலி ந் 	ெகாய்யப்ப ம்.	பாண் யன்



ெந ஞ்ெசழியன்.	ஊர்	மன்றத்ேத	இ க் ம்	ேவம்பின	்ெபரிய	கிைளகளில்	உள்ள
தளிர்கைள	உழிைஞக்	ெகா ேயா 	கலந் 	கட் ய	தைல	மாைல	அணிந்
ேபா க் ப்	 றப்பட்டான.்

மன்ற	ேவம்பின்	மாச்சிைன	ஒண்தளிர்	
ெந ங்ெகா 	உழிைஞப்	பவெரா மிைடந் 	
ெசறியத்	ெதா த்த	ேதம்பாய்	கண்ணி
																								-	 றம்	:	76	:	4-6

ேவம் 	நிற் ம்	ஊர்மன்றத்தில்	உள்ள	 ளத் க்	 ளிர்	நீரில	் ழ்கி	அம்மரத்
ஒள்ளிய	தைழகைள	அணிந் 	ெகாண்டான்:	“ ர்	வாயில்	பனிக்கயம்	மண்ணி,
மன்ற	ேவம்பின்	ஒண் ைழ	மைலந் ”	( றம்:	79	:	1-2)	பல்ேவ 	நிலங்கைளச்
ேசர்ந்த	மன்றங்களில்,	அவ்வந்நிலத் க் 	உரியவாய்	நிற் ம்	பல்ேவ
மரங்களாவன.	1.	பலா	:	“மன்றப்	பலவின்	மாச்சிைன,”	‘'மன்றப்பலவின்	மால்வைர”
( றம்	:	128-1:	476:5)	2.	விளாம்:	‘'மன்ற	விளவின்	மைனவீழ்	ெவள்ளில்”	:	( றம்:
181:1)	3.	இலந்ைத	:	“இரத்தி	நீ ய	அகன்றைல	மன்றம்	;	“	.	“ம டன்	கம ம்
ம ைக	மன்றத் 	அலந்தைல	இரத்தி	அலங் ப 	நீழல்”	( றம்:	34:12,	325	:	10-
11)	 ன்ைன	:	‘'மன்றப்	 ன்ைன	மாச்சிைன	“	( றம்	:	49:8)
ெபாதியில,்	மன்றம்	என்ற	ெசாற்கள்,	ஊர்ப்ெபரியவர்கள்	ஒன் 	 யி ந் ,	ஊர்
நிகழ்ச்சிகைளப்	ேபசித்	தீர்க் ம்	மரத் 	நீழல்,	ெபா வாக	ஆலமரத் 	நீழல்
என் ம்	ெபா ள்	ப ம்.	அம்மரம்,	ஊர் கப்பில்	நிற் ம்.	பிற்காலத்தவராய
மா லனா ம்	அத்த 	மரத்த 	மன்றம்,	இன் 	இ ப்ப ,	ேபாலேவ,	தம்	காலத் ம்
இ ந்தைதக்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	‘' ன் ர்ப்	ெபாதியில்”	( றம்:	390:19)
“ெதான் 	ஆலத் 	அ ம்பைணப்	ெபாதியில்"	(அகம்:	251:8)	நகரங்கள்
எ ந்த ம்,	அரசர்கள்,	 தலில்	ஒ 	ெபா க் ைசைய,	அ த் ,	ஒ 	ெபா
வீட்ைட	அல்ல 	நகர்	அரங்ைகக்	கட் னார்கள்.	அைவ ம்	பண்ைடப்	ெபயரிேலேய
அைழக்கப்பட்டன.	அதில்,	கந் 	அல்ல 	கந்தம்	எனப்ப ம்	மரக்	கிைள	நடப்பட் ,
அம்மரத் ண் ல்	இடம்	ெபற்றி ப்பதாகக்	க தப்ப ம்	கட ள்,	தண் ைம
ழக்கத்திற்கிைடேய	வழிபடப்	ெப ம்.	"ெபா வில	் ங் ம்	விசி

தண் ைம"	( றம்	:	89:7).	இவ்வரங் களில்,	ஆரியர்களிைடேய,	நிகழ்ந்த
ேபாலேவ,	பண்ைடக்	காலத்தில்	சமய	நிகழ்ச்சிகேளா 	நைடெபற்றதான	 தாட்ட
நிகழ்ச்சி ம்	நைடெபற்ற .	கீழ்வ ம்	பாட் ,	அவ்வா 	பா ற் க்	ைகவிடப்பட்ட
ஒ 	ேகாயில்	பற்றிய	விளக்கமாம்.	"வீ ேதா ம்	மீன்	 தலால்	 லால்
நாற்றத்ேதா 	கலந் 	எ ம்	 ைகயின	்நீண்ட	ஒ ங் ,	வயல ேக	நிற் ம்
ம தமரத் 	வைளந்த	ேகா களில	்ெசன் 	 ழ்ந் 	ெகாள் ம்	ெபரிய	வ வாய்
இப்ேபா 	இல்ைலயாகிப்	ேபாகேவ,	 ழ 	 தலாயின	 ழங்க,	பலியிட் 	வழிபட்ட
கட ள்	எல்லாம்,	தாம்	 யி ந்த	கந்தகங்கைள	விட் ப்	ேபாய்விட்டன.	அதனால்
பா ற் ப்	ேபான	ஊர்	மன்றங்களில	்பண்ெடல்லாம்,	நைரதிைர ற்ற	 திேயார்



ஓய்வாக	அமர்ந் 	 தா ங்கால்,	 தா க விகள்	வீழ்ந் 	வீழ்ந் 	பண்ணிவிட்ட
ழிகள்,	உடெலல்லாம்	 ள்ளிகைளக்	ெகாண்ட	காட் க்	ேகாழிகள்	இட்ட
ட்ைடகளால்	நிைறந் வி ம்"

"மீன் 	 ைகயின்	 ல நா 	ெந ங்ெகா 	
வய ைழ	ம தின்.	வாங் சிைன	வலக் ம்	
ெப நல்	யாணரின்	ஒரீஇ,	இனிேய	
கலிெக 	கட ள்	கந்தம்	ைகவிடப்,	
பலிகண்	மாறிய	பாழ்ப 	ெபாதியில	்
நைர 	தாளர்	நாயிடக்	 ழிந்த
வல்லில்	நல்லகம்	நிைறயப்	பல்ெபாறிக	்
கான	வாரணம்	ஈனம்"
																										 றம்	-	52-9-16;

இ 	ேபாலேவ	பா ற் ப்	ேபான	ெபாதியிலில்	உள்ள	பள்ளங்களிலி ந்
ெகாண் வந்த	தண்ணீைர	நற்றிைண	 றிப்பி கிற .	‘'மன்றத் க	்கல் ைடப்
ப விற்	க ழி”	(39	:3-4)	அேத	ெதாைக	 லில்,	‘' ங்ைக	மரத்தில,்	ேவனிற்
காலத்தில்	காய்ந் 	 ற்றிய	ெநற் 	ேபான்ற	அழ 	இல்லாத	விரல்கைள ைடய	,
அச்சம்	ஊட் ம்,	ேபெராலி	எ ப் ம்	வாைய ைடய	ேபய்,	வளப்பத்ைதப்	பண்
உைடயதாகி	இ ந்த	ஊரின்கண்	உள்ள,	ெதய்வத்ைத	வழிபட் 	இ ம்
பலிச்ேசாற்ைற	உண் வான்	வி ம்பிப்	பாழ்மன்றம்	ேநாக்கி	ேமாதி	எ ம்”,
ன்பமிக்க	மாைலப்ெபா 	விளக்கப்	பட் ள்ள .

“ேவனில்	 க்கின்	விைள	 ணர்	அன்ன	
மாணா	விரல	வல்வாய்ப்	ேபஎய்	
மல்லல்	 ர்	மலர்ப்பலி	உணீஇய	
மன்றம்	ேபா ம்	 ன்கண்	மாைல
																						நற்றிைண	:	73	:	1-4

ேம ம்	பிற்பட்ட	காலங்களில,்	ஊர்மன்றமாகப்	ெபரிய	மாளிைககள்	கட்டப்பட் ,
மன்னர்கைளப்	பா ப்	பரிசில	்ெப வான	்ேவண் வ ம்	 லவர்க ம்	பிற
இரவலர்க ம்	தங் ம்	இடமாக ம்	பயன்ப த்தப்பட்ட .	மரத்தாலான	பல
கம்பங்கைளக்	ெகாண்ட	நகர்	அரங்கின்	ஒ 	பக்கம்,	பள்ளியாகப்	பயன்பட்டைதப்
றநா 	காட் கிற ,	"பல்கால்	ெபாதியில்	ஒ சிைற	பள்ளி	ஆக”	( றம்	:	375	:
2-3)	"மன் ப 	பரிசிலர்”	( றம்:135:	17)	நகரில்	உள்ள,	மன்றம்,	ெபாதியில்	ேபா ம்
இடங்கெளல்லாம்	பிற்காலத்தில்,	ேகாயில்	ெதய்வத்தி ேமனிகளின்
உைறவிடங்களாகிவிட்டன.	மன்ற ம்	ெபாதியில்	ேபா ம்	இடங்கெளல்லாம்
பிற்காலத்தில்,	ேகாயில்	ெதய்வத்	தி ேமனிகளின்	உைறவிடங்களாகிவிட்டன.
"மன்ற ம்	ெபாதியி ம்	கந் ைட	நிைலயி ம்"	(தி காற் ப்பைட	:	226)



வழக்க க் ம்	ந வர்	மன்றமாக ம்	விளங்கிய	உைற ர்	நகர்	அரங்கம்,
றநா ற்றில்	(220	:	7)	“ ர்	மன்றம்”	எனக்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள ,	என்றா ம்
உைர	ஆசிரியர்	ஒ வர்,	மன்றம்	என்பதற் க்	 திைரகள்	ஓ ம்	ெசண் ெவளி"
எனப்	ெபா ள்	 றி ள்ளார்.
அறம்	வழங் ம்	ஊர்ப்ெபரியவர்கள்	 ம்	ஆலமரத்தி ம்,	ஊர்	 திேயார்	ஓய்
ெகாள் ம்	பைழய	 ல்களி ம்	நடப்பட்ட	கந் 	எ ம்	மரக்கழிகளி ம்	இடம்
ெபற்றி ந்த	கட ள்	எ 	என் ம்	வினா	விைட	காணமாட்டாேத	நிற்கிற .
இவ்வினாவிற் 	விைட	காண்பதற் 	 ன்னர்,	நாம்	ஆய்ந் 	ெகாண் க் ம்
இக்காலத்திற் 	மிகமிக	 ற்பட்ட	காலமாகிய	கற்கால	கட்டத்தில்,	ஐயத்திற்
இடம்	இன்றி	வழிப வதற்காக	என்ேற	கல்	லிங்கங்கள்	ெசய்யப்பட்டன	என்ப
றிப்பிடல்	ெபா ந் ம்.	உேலாகக்	காலம்	(வட	இந்தியாவில்	ெசப் க்	காலம்,	ெதன்

இந்தியாவில்	இ ம் க்காலம்	ெதாடங்கிய	பின்ன ம்	கல்	இலிங்க	வ வங்கள்
ெதாடர்ந் 	வழிபட் 	வரலாயின.	லிங்கம்	ேபால்	ேதாற்றம்	அளிக் ம்.	சில
ெபா ட்கள்,	ஹாரப்பா,	ேமாகன்	ேஜாதேராக்களில	்ேதாண் 	எ க்கப்பட் ள்ளன.
அவற்றில்	இரண் 	வைககள்	உள்ளன.	ஒன் 	உயரத்தில்	அைர	அங் லத்திலி ந்
ஓர்	அ வைர	ேவ ப ம்	ச ரங்க	விைளயாட் க்காய்கள்	ேபா ம்	வ ைடயன;
இரண் ,	 க்ேக	அைர	அங் லத்திலி ந் 	3	அ 	அல்ல 	4	அ 	உயரம்	உள்ள
வட்டக்கல்	வ ைடயன.	"அவற் ள்	சில	காணப்பட்ட	 ழ்நிைலேயா ,	அ
ெதாடர்பான	ெபா ள்	களின்	ெதா தியிைன ம்	இைணத் ப்	பார்க் ம்ேபா ,
அவ் ண்ைமகள்	வழிபாட் 	 ைறக் 	உரிய,	யாேதா	சில	ெபா ள்கள்	அங்
இ ந்தன	என்ற	 விற் ச்	சி 	சந்ேதகத்திற் ம்	இடம்	ைவக்கவில்ைல.
அவ்வட்டக்கல்,	ெமஸபேடாமியாவில	்காணக்கிைடத்த	ஒ 	ெபா ேளா
ஒ ைமப்பா ைடயதான	ெசண் 	அல்ல 	தண்டா தத்தின்	தைலயாக
இ க்கலாம்	என்ற	க த் ம்	 றப்பட்ட .	ஆனால்	 லாசிரியரின்	க த் ப்ப ,
பலப யா ம்	ஏற் க்	ெகாள்ளக்	 ய	விளக்கம்,	வட்டக்கல்,	ேயானி	ஆ ம்.
ச ரங்கக்காய்	ேபா ம்	ெபா ள்	லிங்கம்	ஆ ம்	என்பேத	ஆம்.	ேயானி ம்
லிங்க ம்,	வடேகா 	 தல	்ெதன்ேகா வைர,	கீழ்க்ேகா 	 தல	்ேமற்ேகா
வைரயான	இந்தியா	 வ ம்,	சிவைனக	் றிக்க	எல்ேலார்க் ம்	விளங் ம்
வ வமா ம்.	லிங்க	வழிபா ,	ஆரியர்	வ ைகக் 	மிக ம்	 ற்பட்ட,	நன்மிகப்
பைழய	வழிபாட் 	 ைறயாம்	என்பதில்	எவ்வித	வினாவிற் ம்	இடம்	இல்ைல.'’
என்கிறார்	தி வாளர்	ஜான்	மார்ெஷல	்அவர்கள்.	(Archaeological	Survey	of
India.	Annual	Report.	1925-26,	page:79)

ெதன்னிந்தியாவில்,	கி.பி.	500க் 	 ற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	பாடல்களில்,
சிவன்,	ஆலமர்	ெசல்வனாகேவ	 றப்பட் ள்ளான்	என்ப 	ஈண் க்	 றிப்பிடல்
ெபா ந் ம்,	 றநா 	பாட் 	ஒன் ,	ஆலமரத்ைதக்	கட க் 	உரியதாகக்

கிற .	‘கட ள்	ஆலம்'’	(1:7)	ேவ சில	பாடல்கள்,	சிவைன,	ஆலில்	உைற ம்



இைறவனாம்	எனத்	ெதளிவாக	உணர்த் கின்றன.	“ஆலமர்	ெசல்வன்'’
(சி பாணாற் ப்பைட:	1:97;	கலித்ெதாைக	:	81:9:83:45),	"ஆல்ெக 	கட ள்”
(தி காற் ப்பைட	:	256).	இப்பாடல்கள்,	ஆரியக	்க த் கள்,
தமிழ்ப்பாடல்களிைடேய	இடம்	ெபறத்	ெதாடங்கிய	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தைவ
என்றா ம்	கந் 	எனப்ப ம்	கம்பத்தில்	இடம்	ெபற்ற	கட ம்,	ஆலமரத்தில்	இடம்
ெபற்ற	கட ம்	ஒன்ேற.	பண்ைடத்	தமிழ்	இலக்கிய	காலத்தில்	சிவன்,	ஒ
நிலத்தின்	ெதய்வமாக	இடம்	ெபறவில்ைல.	அவன்	ஒ 	சி 	ெதய்வேம

க க் த்	தந்ைதயாக	உணர்ந் 	 வாக,	ஐந் 	ஆ 	 ற்றாண் களில,்
ைசவ	ஆகம	ெநறி,	தமிழ்நாட் ல்	பரவியேபா 	ெப ந்ெதய்வம்	ஆயினான்.	வட
இந்திய	 த்ரன்,	ெதாடக்கத்தில்,	ஒ 	மைலநாட் த்	தைலவன	்மகைள	மணந்
ெகாண்ட	ஒ 	மைலக்கட ளாவன்.	ஆகேவ	அவன்	தங்கள்	தவ	ஒ க்கத்ைத
ேமற்ெகாள்வான்	ேவண் 	-	மைலகளில்	ெசன் 	தங் ம்	ேயாகியர்க க் க்
கட ளாகி	விட்டான்.	ெதன்னாட் ற் 	அவன்	 ெபயர்ந்த ம்,	சிவவழிபா
சிறந் 	வளர்ச்சிையப்	ெபற் 	விட்ட .	ஆனால்	அ 	நிகழ்வதற் 	 ன்னர்,
கிைடக்கக்	 ய	நனிமிகப்	பைழய	தமிழ்ப்பாடல்களில்	காணப்ப வ 	ேபால்,
தமிழ்	நாட் ல்,	அவன்	ஆலமரத் க்	கட ளாகேவ	இ ந் ள்ளான்,	ஒ ேவைள,
ஆலமரத் 	நிழலில்	ஒ 	லிங்கம்	நடப்பட் க்கக் ம்.	அங்ஙனம்	இல்ைல
என்றால,்	அவன்	ஆலமர்	ெசல்வனாக	ஆகியி க்க	 யா .	ம தம்,	இலந்ைத,
நாவல்	ேபா ம்	மரத்த களி ம்,	லிங்கம்	ைவக்கப்பட்ட .	சிவ	வழிபா 	ெப கி,
அம்மரங்கைள	உள்ளடக்கிச்	சிவன்	ேகாயில்கள்	கட்டத்	ெதாடங்கிய	ஐந்தாம்
ற்றாண் ற் ப்	பிற ,	அைவெயல்லாம்	 கழ்	ெபற்ற	வழிபாட் டங்களாகி	விட்டன.

இப்ேபா 	ெதன்னாட் ல்,	மிக ம்	 கழ்	ெபற் 	விளங் ம்	சிவன்	ேகாயில்களில,்
இைவ ம்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	 னித	மரங்களிலி ந் 	ெவட்டப்பட் ,	இம்மரம்,
அம்மரத்த 	லிங்க	வ வம்	ஆகிய	இரண் ன்	இைறத்தன்ைம ம்	ெகாண் விட்ட
ேகாயில்	 ல்களில்	நடப்பட் ,	கந் 	எனப்ப ம்	அக்கழிக ம்,	லிங்கமாகக்
க திேய	நடப்பட் க்கக்	 ம்.
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ஒ 	நிலத் ப்	பண்டங்கைளப்	பிற	நிலங்களின்	பண்டங்க க் 	விைலயாகப்
பண்டமாற்றம்	ெசய் 	ெகாண்டதன	்விைளவாகேவ,	ெதாடக்கத்தில்	நகரங்கள்
ேதான்றலாயின.	கடற்கைர	நாட் ன்	ெபா ளாம்	உப் ,	ஏைனய	நா களில்,
இன்றியைமயாப்	ெபா ளாகிவிட்ட .	அதனால	்நனிமிகப்	பழங்காலத்திலி ந்ேத,
உப்ைபச்	சில	சமயம்	உலர்ந்த	மீைன ம்	ஏற்றிக்	ெகாண்ட,	தள்ளா த்தள்ளா ச்
ெசல் ம்	கட்ைட	வண் களின	்வரிைச,	மண்	சாைலகைளக்	கடந் ,	மைல	நாட் ன்
அ வைரக்கண்ணதான	உள்நா க க் ச்	ெசல்லலாயின.	உப் 	வண் க ம்,	உப்
வணிக ம்	 லவர்களால்,	அ க்க 	 றப்பட்டனர்.	" ன்றின்	மீ 	ேதான் ம்	உப்
வணிகர்	தைலவன்",	" ன்றில்	ேதான் ம்	 ல மணல்	ேசர்ப்ப"	(அகம்	:	310:10)



( றிப் 	:	' ல மணல்"	என்ற	ெதாடைரக்	 வ,	உமணர்"	எனச்	ெசாற்சிைத
ெசய் 	அவ்வா 	ெபா ள்	ெகாண் ள்ளார்.	அ 	தவ .	 ன் ேபால்	ேதான் ம்,
மணல்ேம கள்	நிைறந்த	கடற்கைர,	தைலவேன	என்ப தான்	அத்ெதாடர்
உணர்த் ம்	ெபா ளா ம்.	அேத	அகத்தில்,	பாைலயில்	பயணம்	ெகாண்ட	உப்
வணிகர்,	ஆங்ேக	 ன் 	கற்களால்	ெசய் 	ெகாண்ட	அ ப் 	உணர்த்தப்பட் ள .
“உமண்	சாத் 	இறந்த	ஒழிகல்	அ ப் ”	(அகம்	:	119	:	8).	அப்பாக்கள்	 ம்
விளக்கத்	திலி ந் ,	பண்டங்கள்	வண் 	வண் யாக,	ஓரிடத்திலி ந் 	பிற
இடங்க க் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்டன	என்ப 	ெதரிகிற .	கடைலச்	சார்ந்த
நிலத்தில்,	கழிநீரால்	விைளந்த	உப்ைப	ஏற்றிக	்ெகாண் ,	மைலநாட்ைட	ேநாக்கிச்
ெசல் ம்	வண் யின,்	ஆரக்கால்கைள ைடய	சக்கரம்	பள்ளத்தில்
பாய்ந் வி ம்ேபா ,	தன்	உரங்ெகாண் 	அத்தளர்ச்சி	தீர்த் 	ஈர்த் ச்	ெசல் ம்,
ெப ம்பாரம்	தாங்கவல்ல	மிக்க	வலி ைடய	காைளக் 	ஓர்	அரசன்	ஒப் க்
றப்பட் ள்ளான்.

"கானல்	கழிஉப் 	 கந் 	கல்நா 	ம க் ம்	
ஆைரச்	சாகாட் 	ஆழ்ச்சி	ேபாக் ம்	
உர ைட	ேநான்பகட் 	அன்ன	எங்ேகான்”
																										-	 றம்	:	60	:	6-9

இைடவழியில்	 ரி ற் ப்	ேபாயின்,	ஆங் 	உத வதற்காகத்	தனியாக	ஓர்	அச்
உடன்	ெகாண் 	ெசல் மள 	வண் களில்	ெப ம்பாரம்	ஏற்றப்ப ம்;	அவ்வா
தனிேய	எ த் ச்	ெசல் ம்	அச் 	‘'ேசம்	அச் ”	எனப்ப ம்.	எ கள்	இைளயன:
கத்த யில்	இதற் 	 ன	் ட் 	அறியாதன.	வண் யிேலா	பண்டப்	ெபாதிகள்

மிகப்	ெப மளவில்	ஏற்றப்பட் ள்ளன.	ேம 	ேநாக்கி	ஏ ம்	ேபாேதா,	பள்ளம்
ேநாக்கிப்	பா ம்	ேபாேதா	ஏேத ம்	ஆகக்	 ம்	அைத	 ன் ட் 	அறிதல்
இயலா .	எதற் ம்	தனிேய	ஓர்	அச் 	உடன்	ெகாண் 	ேசரல்	நல்ல 	என	எண் ம்
உமணர்,	உள்ள	அச்சின்	கீேழ,	ேவேறார்	அச்ைசத்	தனிேய	பிரித் க்	ெகாண்
ெசல்வர்	என்கிற 	 றநா ற் ப்	பாட் 	ஒன் .

‘எ ேத	இைளய	 கம்உண	ராேவ;	:	
சகடம்	பண்டம்	ெபரி 	ெபய்	தன்ேற;	
அவல்	இழியினம்,	மிைச	ஏறி ம்	
அவண 	அறி நர்	யார்?	என	உமணர்	
கீழ்மரத் 	யாத்த	ேசம்	அச் ”
																	 றம்	:	102	:	1-5
உப் 	வண் கள்	ஒ ங்காகச்	ெசல்வ ,	இளம்	சிறார்க க் க்	களிப் ட் ம்
கண்காட்சியாம்.	இனிய	நீர்	நிைறந் ,	மிக்க	அழ ைடயதான	 ைனயில்	 த்த
ெசங்க நீரின்	ெமாட் 	அவிழ்ந்த	மலர்ந்த	மலர்கைளப்	 ற	இதழ்கைள	நீக்கிவிட்



	மலர்களால்	ஆன	ஆைட	அைச ம்	அல் ைல ம்,	ேபரழ 	வாய்ந் 	அ ள்
ஒ ம்	கண்கைள ம்,	இனிய	இள	நைகயிைன ம்	உைடய	இளமகளிர்,	 ல்
ெ ங்க	 ைளத் க்	கவர்த்த	வழியிைன ம்,	ெந ங்க	 ள்ைவத் ச்	ெசய்த
ேவலியிைன ம்,	பஞ் 	நிைறந்த	 ற்றத்திைன ம்	உைடய	வீட் ன	்ஒ பால்	உள்ள
பீர்க்கங்	ெகா ம்,	 ைரக்ெகா ம்	படர்ந் 	கிடக் ம்,	ஈச்ச	மரத்
இைலகைள ம்	ெகாண்ட	 ப்ைப	மீ 	ஏறி	நின் ,	உமணர்	வண் கைள,	ஒன்
இரண் 	என	எண்ணிக்	ெகாண் க் ம்	காட்சி	ஒன் 	 றநா ற் ப்	பாடல்
ஒன்றில	்இடம்	ெபற் ள .

"தீநீர்ப்	ெப ங் ண் 	 ைனப் த்த	 வைளக்	
ம் 	அவிழ் ெநறி	 ரள்வ ம்	அல் ல்,	

ஏந் எழில்	மைழக்கண்;	இன்னைக	மகளிர்,	
ன் 	கவைலய	 ள்மிைட	ேவலிப்	
பஞ் 	 ன்றில	்சிற்றில்	ஆங்கண்	
பீைர	நாறிய	 ைர	இவர்	ம ங்கின்	
ஈத் 	இைலக்	 ப்ைபஏறி,	உமணர்	
உப்ெபாய்	ஒ ைக	எண் ம்"
																	-	 றம்	:	116:	1-8

ஒ 	நிலத்திலி ந் 	ஒ 	நிலத்திற் 	உப்ைபக்	ெகாண் 	ெசல்வ 	இவ்வள
ெபரிய	அளவில்	நைடெபற்ற 	என்றால்,	மற்றப்	பண்டங்கள்,	அைதவிட	மிகப்	ெபரிய
அளவில்	ெகாண் ெசல்லப்பட் க்க	ேவண் ம்	என	உ தியாக	நம்பலாம்.
அவ்வாேற,	அரிசி ம்	ப த்தி	ஆைடக ம்	ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் ப்	ப தியிலி ந்
வறண்ட	ப திக் க	்ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.	பய 	வைகக ம்	பால்ப
ெபா ள்க ம்	 ல்ைலப்	ப தியிலி ந் 	நன்ெசய்	நிலப்ப திக் க்	ெகாண்
ெசல்லப்பட்டன.	திைன,	ேதன்,	மற் ம்	மைலப ெபா ள்கள்,	மற்றப்
ப திக க் க்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.	இப்பண்டங்கள்	 ல்ைல,	 றிஞ்சி
ேபா ம்	ேமட் 	நில ம்	தாழ்வான	நிலப்பரப் ம்	இைண ம்	இடங்களில்,
ெப மளவில்	பண்டமாற்றம்	ெசய்யப்பட்டன.	அத்த 	பண்டமாற் மிடங்கெளல்லாம்
ெப நகரங்களாக	வளர்ந் விட்டன.

ஆகேவ,	வறண்ட	நிலமாம்	 ன்ெசய்	நிலப்ப தியி ம்,	நீர்வளம்	மிக்க	நன்ெசய்
நிலப்ப தி ம்	இைண ம்,	அதாவ ,	ஆ ,	தன்	இைடநிைலப்	ேபாக்ைகக்
ைகவி த் ,	சமநிலத்தில	்அைமதியாக	ஓடத்	ெதாடங்கிய	இடத்தில்,
தன் தலாக	நகரங்கள்	எழலாயின.	ேசாழர்	தைலநகர்	ம ைர	ஆகிய

பழம்ெப ம்	நகரங்களின்	ேதாற்றத்திற் 	இ ேவ	காரணம்.	இந்நகரங்கள்,	ப த்தி
விைள ம்	ப திகளிலி ந் 	ப த்தி	ெகாண் 	வரப்பட் ,	எங் 	ஆைடயாக
ெநய்யப்ப ேமா,	அந்த	இடங்களில,்	இன்ேற	ேபால்,	பண் ம்,	ஆைட,	ெநச க் ப்
ெபயர்ெபற்றி ந்த	இடங்களில்,	இடம்	ெபற் 	உள்ளன.	இவ்விடங்களில	்வளர்ந்



ெப கிய	வாணிகம்,	தமிழரசர்களின்	தைலநகராம்	ெப ைமைய,	அந்நகரங்கள்
ெதாடக்கத்திேலேய	ெபறத்	 ைண	 ரிந்தன.	இந்நகரங்கள்	 றித்த	விளக்கம்
பழம்பாடல்களில்	இடம்	ெபறவில்ைல.
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இக்கால	கட்டத்தில்	தமிழ்நாட் ன்	மிகப்	ெபரிய	ெவளிநாட் 	வாணிகம்,	அ த்த
ற்றாண் ல்	ெபரி ஸ்	ஆசிரியரா ம்,	தாலமியா ம்	விரிவாக	எ த் க்
றப்பட்ட	எண்ணற்ற	 ைற கங்கள்	இடம்	ெபறத்	 ைண ரிந்த .	 ந்திய

அதிகாரத்தில்	எ த் க்	காட் ய	ெபத்த	ஜாதகா	கைதயிலி ந் ,	கி. .	 தல்
ஆயிரத்தாண் ல்,	காவிரிப்	 ம்பட் னம்,	ேசாழ	அரசர்களின	்மிகப்	ெபரிய
ைற கமாக ம்,	அவர்களின	்இரண்டாவ 	தைலநகராக ம்	திகழ்ந்த

என்பைத	அறிந் ெகாண்ேடாம்.	சமஸ்கி த	எ த்தாளர்களால்	பாண் யரின்
ைழவாயில்	எ ம்	ெபா ளில்,	‘'பாண் ய	கவாடம்”	என

அைழக்கப்பட்ட	ெகாற்ைக,	பாண் யர்	தைலநகராம்	ெப ைமைய	ம ைரயிலி ந்
பறித் க	்ெகாண் ,	பாண் யர்	தைலநகர்,	அண்ைமயில்,	ம ைரக்
மாற்றப்பட்ட 	எனத்	தாலமி	 ம்	காலம்	வைர,	தக்க	ைவத் க்	ெகாண் ந்த .
ெகாற்ைகயின்	 க்கியத் ம்,	பண்ைடேயாரால்	ெபரி ம்	 கழப்பட்ட	 த்
வாணிகத்தின்	நிைலக்களமாய்	உண்ைமயிேலேய	இடம்	ெபற்ற .	ேசரர்களின்
க்கியத்	 ைற கங்கள்.	ேமற் 	ஆசியா க் ம்,	எகிப் க் ம்,	அவற்றிற்

அப்பா ம்,	மிளைக ம்,	மற் ம்	மணம்	த 	உண ப்	பண்டங்கைள ம்	ஏற் மதி
ெசய்த	 சிறி ம்,	ெதாண் மாம்.
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நாகரீக	வாழ் 	காணா	அப்பழங்காலத்தில்,	அரச க்	கான	நிர்வாகப்	பணிகள்
மிகச்சிலேவ;	ஆட்சி	 ைறயில்	'	ேதைவப்ப ம்	ஒ 	சில ம்,	ஊர்	அறங் ர்
அைவகளால்,	நன்மிகப்	பைழய	 ைறக்ேகற்ப	நிைறேவற்றப்பட்டன.	ேசர,	ேசாழ,
பாண் யராகிய	 ேவந்தர்கள்,	ஒ வேராெடா வர்	ெதாடர்ந் 	ேபாரிட் க்
ெகாண் ந்தனர்.	அப்ேபாெதல்லாம்	நா 	பி ப்பதற்காக	என் 	இல்லாமல்	தங்கள்
வீரத்ைத	பைறசாற்ற ம்,	பிற	அரசர்கைளக்	காட் ம்,	தாேம	ெபரியவன்,	ேபரரசன்
என்ற	நிைலைய	நாட்ட ேம	நைடெபற்றன.	அம் ன் 	நா களின்	எல்ைலகள்	ஒ
நிைலயிேலேய	இ ந்தன.	களத்தில்	ெவற்றி	கண் ந்தா ம்	எல்ைலகள்	மாற்றம்
ெபறவில்ைல.	அமராவதி	ஆ ,	காவிரிேயா 	கலக் ம்	 ன் 	 க்ேகாணங்களின்
ெபா வான	 ைனயில்	சந்திக்கின்றன.	அந்த	இடத்தில்,	 ேவந்தர்களின்
வழிபா கைள	ஒ 	ேசரப்	ெபற்றவ ம்,	அன் க்கட ள்	-	வளம்	-	வழங் ம்	கட ள்
என்ெறல்லாம்	பாராட்டப்	ெப பவ மான	ெசல்லாயி	என்ற	ெபண்	ெதய்வத் க் ,
ஒ 	சி 	ேகாயில்	நிற்கிற .	அக்ேகாயில்	நிற் ம்	இடம்,	எனக் 	உரிய ,	என
யா ம்	வாதாட	மாட்டா	ஒ வர்க்ேக	உரிய	இடமாக	உள .	அவ்விடத்தில்



காவிரிேயா 	கலக் ம்,	"கைரேபாட்டானா "	என்ற	ெபா ள்	ெபாதிந்த
ெபய ைடய	ஒ 	சிற்றா ,	இ 	நா க க் மிைடேய	எல்ைல	வ த் ,	ேமற் க்
கடற்கைர	வைர	நீண் க் ம்	ேசாழ	நாட் லி ந் 	பிரிக்கிற ,	காவிரியில்
அக்கைரயில்,	பண் 	இ ந்ததற்கான	அ ச் வ 	இன் ம்	காணப்ப ம்,
ெசயற்ைகயாலான	ஒ 	ேம ,	ேசாழ,	பாண் ய	நா களின்	எல்ைலையக்
றிப்பி கிற .	( றநா 	47	ஆம்	எண்	ெசய் ட் க்	கீழ்வ ம்	ெகா வி ம்,

மணிேமகைல,	19	ஆம்	காைத	126	ஆம்	வரியி ம்	 றிப்பிடப்பட் க் ம்,
காரியாற் த்	 ஞ்சிய	ெந ங்கிள்ளி	இறந்த	காரியாேற,	இந்தக்	கைர
ேபாட்டானாறாதல்	 ம்.	பின்னர்க்	 றிய	மணிேமகைலப்	ப தியில்	ேசாழ
நாட் ன	்எல்ைலக் 	அ கில்	உள்ள	காரியாற்றின்	கைரயில்	நைடெபற்ற	ேபார்	ஒன்
றிப்பிடத்தக்க )	ேசாழ	நாட் ன்	தைலநகர்,	உைற ர்,	ஆற்றின்	கீழ்ப்ப தியில்

உள .	ேசர	நாட் ன்	தைலநகர்	க ர்	ஆற்றின்	ேமற்ப தியில்	உள்ள .	பாண் ய
நாட் ன	்தைலநகர்	ம ைர,	ஆற்றிற் த்	ெதற்கில்	உள .

அரசர்களின்	தைலயாய	பணி,	நாட்ைட	ஆ மா கைளக்	ெகாள்ைளய த் ச்
ெசல்பவரிடமி ந் 	காத்தல்,	கால்நைட	கள்,	ஒன் ,	மறவர்,	கள்ளர்களின்
இனத்தைலவர்களாம்	ெகாள்ைளக்	 ட்டத்தைலவர்களால்	கடத்திச்	ெசல்லப்ப ம்.
அல்ல ,	அந்நாட் 	அரசேனா 	வி த்த	அைற வலாக,	மற்ெறா 	நாட்
அரசனால	்கடத்திச்	ெசல்லப்ப ம்.	இவ்விரண் ல்	எ 	 றித் ப்	ேபார்
ேமற்ெகாண்டா ம்,	அரசன்	தன்	 லத் க் 	உரிய	மாைலேயா ,	ேசாழனாயின்,
ஆத்திமாைலேயா ,	பாண் யனாயின்	ேவப்ப	மாைலேயா ,	ேசரனாயின்
பைனமாைலேயா ,	தான்	 றித் ச்	ெசல் ம்	ேபா க் 	உரிய	அைடயாள
மாைலைய ம்,	அணிந் 	ெசல்வர்.	நா 	காவைல	அ த் 	அரச க் 	உரிய
பிறிெதா 	தைலயாய	கடைம,	தம்	பாக்கள்	 லம்	தன்	 கழ்	பா ம்	 லவர்	ேபா ம்
இரவலர்கைள	அைழத் த்	தன்ைனச்	 ழ	ைவத் க்	ெகாண் ,	அவர்கள்
பாராட் 	ேகட் 	மகிழ்ந் 	பரிசாக,	நல்ல	உண ம்,	ம ம்,	நிைறெபா ம்
ெகா த்தல்.	கீழ்வ ம்	ெசய் ள்,	சிறி 	பிற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	ேதயாயி ம்,
அரசர்களின்	இக்கடைமகைளத்	ெதளிவாக	உணர்த் கிற .	அைவேய,
அக்காலத் ம்	இ ந்த	உண்ைமயான	நிைலயா ம்.	" ைறயாத	வண்ைம ம்,	பைக
அழிக் ம்	ேபராண்ைம ம்	வாய்ந்த	தைலவ,	உன்	பைடையச்	ேசர்ந்த	யாைனகள்
மைலகள்	ேபால்	காட்சி	அளிக்கின்றன.	நின்	நாற்பைடயின்	ஆரவாரப்ேபெராலி,
கடல	்அைலேபால்	 ங் கிற 	:	 ரிய	 ைனைய	உைடய	உன்	ேவற்பைட
மின்னல	்ேபால்	ஒளி	வீ கிற .	இத்த 	ெப 	நிைலயால்	உலகத் ப்
ேபரரசர்கெளல்லாம்	உளம்	ஒ ங் வதற் 	ஏ வாய	ேபராற்றேலா
திகழ்கின்றைன	:	நினக்ேகா	நின்	நாட் ற்ேகா	வரக் ய	 ற்றம்	எ ம்,
இல்ைலயாயிற் ;	இந்நிைல,	உன்	 க் 	வழிவழியாக	வ ம்	ெப ைமயா ம்.
அதனால்,	உலகத் 	ஆ கள்	எல்லாம்,	மைலகளிலி ந் 	வீழ்ந் 	விைரந் 	கடைல
ேநாக்கி	அைடவ 	ேபால்,	 லவர்க ம்	இரவலர்க ம்	உன்ைன	ேநாக்கி



வ வாராயினர்".

"ஆனா	ஈைக,	அ ேபார்	அண்ணல்!	
யாைன ம்	மைலயின்	ேதான் ம்;	ெப ம!	
நின்	தாைன ம்	கடல்	என	 ழங் ம்;	 ர் ைன,	
ேவ ம்	மின்னின்	விளங் ம்	உலகத் 	
அைர 	தைலபணிக் ம்	ஆற்றைல;	ஆதலின்	
ைரதீர்ந்தன் ;	 வேதா	அன்ேற;
..........................	
மைலயின்	இழிந் 	மாக்கடல்	ேநாக்கி	
நிலவைர	இழித ம்	பல்யா 	ேபாலப்	
லவர்	எல்லாம்	நின்ேநாக்	கினேர".
																	( றம்	:	42	:	7-6;	19-21)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



11.	����������	�������
��.��.	600	�����	��.��.	14	���
தாரியஸ்	ஆட்சியில்
கி. .	606-ல்	அஸ்ஸிரியப்	ேபரர 	கவிழ்க்கப்பட்ட .	அ 	நிகழ்ந்த ம்,	பாபிேலான்,
ஆசிய	வாணிகத்	தைலைமயிடமாக	ஆகிவிட்ட .	யவனர்,	 தர்	ெபாய்னீஷியர்,
இந்தியர்,	சீனர்,	என்ற	உலக	வணிக	இனங்கள்,	தங்கள்	வணிகப்	பண்டங்கைளப்	,
பாபிேலானிய	சந்ைதக க் 	எ த் ச்	ெசன்றன.	‘அெயஸ்	ெசய்லஸ்	(Aeschylus)
என்பார்	‘'எல்லா	வைக	மக்க ம்	ேவறறக்	கலந் விட்ட	ஒ 	ெப ங் ட்டம்”
(Painminikton	hoclon)	என	அைழக் மள ,	பாபிேலான்	நகரத் 	மக்கள்
கலந் விட்டனர்.	கி.பி.	ஏழாம்	 ற்றாண் 	வைர	ெதாடர்ந் 	வளம்	ெபற்றி ந்த
ெதன்னிந்திய	வணிகர்	கி. .	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்,	நிப் ரில்	(Nippur)	இ ந்
ராஷ- க் ம்,	(Murushu),	அவர்	மக க் ம்	உரிைம ைடயதான	ெபரிய

வர்த்தக	நி வனத்தின்	வணிகத்	ெதாடர் ைடய	பட்டயங்களில்,	வணிகர்
ெதாடர்பான	 றிப் கைளக்	காண்கிேறாம்.	(J.R.A.S.	1917,	P.	237	Kennedy)
கி. .538ல்	ைஸரஸ்	(Cyrus),	பாபிேலானியப்	ேபரரைச	அழித் விட்டான்.	அவன்
வழிவந்த	மதிப்பார்ந்த	தாரியஸ்	(Dariwas)	கி. .	20	ஆம்	 ற்றாண் 	ேபா ம்
காரத்தில்	ெஸேஸாஸ்	-	 ரிெயஸ்	(Sesostrises)	என்ற	ஒ வனால்	 தன்	 தலாக
ெவட்டப்பட் ,	கி. .	15	ஆம்	 ற்றாண் ல்	18வ 	அரச	மரபினர்	ஆட்சியின்	கீழ்,
மீண் ம்	திறக்கப்பட்ட	 யஸ்	கால்வாையக்	கி. .	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்	ஒ
பக்திையத்	திறப்பதன்	 லம்,	கடல்,	வணிக	வளர்ச்சிக் த்	 ைண	 ரிந்தான்.
அவன்,	வடேமற் 	இந்தியாைவத்	தன்	ேபரரேசா 	இைணத் க்	ெகாண்டான்.
அ ,	இந் ஷ்	மைலயின்	 க்காகப்,	பால்க்	ப திக் ம்,	அங்கி ந்
எக்ைஸன்	(Ewxine)	ப திக் ச்	ெசன்ற,	பாைலவனத்ைதக்,	 ட்டமாகக்	கடக் ம்
வணிகச்	சாத் ைற	 த் யிர்	ெபற	வழிவ த் 	விட்ட .	அ ,	கார்ேமனியன்
(Karmanian)	பாைலையத்	ெதாட் ச்	ெசல்வதாகி,	அங்கி ந் 	ெமஸபேடாமியா
வழியாக	அன் ேயாக்	(Antioch)	நக க் ம்	ெசன்ற .	இதன்	 க்கிய	விைள ,
பட் ,	 தன் தலாக,	ேமற் 	நா கைளச்	ெசன்றைடந்த .	"கிேரக்கர்கள்,	பட்ைட
அெலக்ஸாண்	டரின்	பைடெய ப் 	 லம்	அறிந் 	ெகாண்டனர்	எனக்
க தப்பட்ட .	ஆனால்	அ 	அதற் 	 ன்ேப,	பர்ஷயா	 லம்,	அ 	அவர்கைள
அைடந்தி க்கக் ம்."	(Schoff's	Periplus.	P.	264.)	இந்நிலவழி	வாணிகம்,
தாரியஸுக் ப்	பிற ,	ப ப்ப யாகக்	 ைறந் விட்ட .	எகிப்ைத	ெவற்றி	ெகாண்ட
பின்னர்,	அெலக்ஸாண்டர்,	இந்தியா க் ம்	ஐேராப்பியா க் ம்	இைடயில்,	ெபரிய
வாணிக	நிைலயமாக	விைரவாக	வளர்ந் 	விட்ட	அெலக்ஸாண் ரியாப்
ெப நகைர	:	உ வாக்கினான்.	பின்னர்,	அம்மாவீரன்	டயர்	நகைரச்	 ைறயா



அழித் 	அதன்	பண்ைட	வாணிகத்ைத ம்	பாழ்ப த்தி	விட்டான்.	இ 	ேமற்
ேநாக்கிப்	ெப கிக்	ெகாண் ந்த	இந்திய	வணிகப்	ெப க்ைக	ஓரள
அைணேபாட் த்	த த் 	விட்ட .	அெலக்ஸாண்டர்	இறப்பிற் ப்	பிற ,
அஸரியாைவச்	சட்ட	திட்டங்கள்	அற் ப்ேபான	 ழப்பநிைல,	ஆட்சி ரியத்
ெதாடங்கி	விட்ட .	பார்த்தியாவில்,	ஒ 	 திய	ேபரர 	எ ந்த .	சித்தியப்
பழங் யினர்,	பாக்ட்ரியா	(Bactria)	மீதான,	தம்	தி ர்த்	தாக் தல்கைளத்
ெதாடங்கிவிட்டனர்.	இந்நிகழ்ச்சிகள்,	நிலவழி	வாணிகத்தில்	அழி க்
வழிவ த் 	விட்டன.	இந்த	விைள கைளப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண் ,	எகிப்தின்
நல க்காகச்	ெசங்கடல்	வாணிக	வளர்ச்சிக் ,	அ யற்சி	எ த் க்
ெகாள் மா 	பிலெடல்பிஸுக் 	(Philadelphus)	கி.பி.	285	-	246ல்,	அைழப்
வி த்தார்.	 தல்	தாலமி,	 யஸ்	கால்வாய்,	ஓரள 	திறக்கப்பட் ,
வாணிகப்ேபாக் 	வரவிற் 	வழி	ெசய்யப்பட்ட .	வணிகச்	சாத் 	ெசல் ம்,
தங் ம்	இடங்க க் ம்,	 நீர்க்	கிண க க் ம்	வசதி	ெசய் 	தரப்பட்ட,
பல்ேவ 	வழித்தடங்கள்,	கட க் ம்,	ைநல்	நதிக் ம்	இைடேய	திறக்கப்பட்டன.
அவ்வழித்தடங்கள்	 ம்	இடங்களிெலல்லாம்,
ைறகளால்	கண்காணிக்கப்பட்டன.	தன்	 ந்ைதய	ெசல்வவளத்ைத ம்
கைழ ம்	எகிப் ,	ஓரள 	தி ம்பப்	ெபற் 	விட்ட .	தாலமியின்	நகர்வலத்தில்
பிெலெடல்பஸ்	நகரில்	இந்திய	மகளிர்,	இந்திய	ேவட்ைட	நாய்கள்,	இந்தியக்
காக்ைககள்,	ஒட்டகங்கள்	மீ 	ஏற்றப்பட்ட,	இந்திய	மணப்ெபா ள்கள்
காணப்பட்டன.	

கிேரக்க	இைடத்தரகர்க ம்,	ந வர்	இ வர்	
ஆட்சிக் 	உட்பட்ட	ேரா ம்	
கிறித் வ	ஆண் 	பிறப்பதற் 	 ந்திய	500	ஆண் களில்,	ஐேராப்பா டனான,
இந்த	இந்திய	வணிகத்தில்,	கிேரக்கர்கள்,	ெப ம்	இைடத்தரகர்களாக
இ ந்தனர்.	உலகப்	ெப நா 	க க் 	இைடயிலான,	இந்த	விரிவான	வாணிகப்
பண்டங்	களின்	தமிழ்ப்ெபயர்கள்,	கிேரக்கப்	பழங் யினரின்	 ய	கிேரக்க
எல்ெலெனஸ்	ெமாழியால்	(Helenes)	கடன்	வாங்கப்	பட்டன.	தி வாளர்கள்
ேஸாப்ேஹாக்கில்ஸ்,	(Sophocles	)	அரிஸ்ேடாபன்ஸ்	(Aristophanes)	ஆகிேயார்
எ த் க்களில்,	அைவ	இடம்	ெபறத்	ெதாடங்கின.	அைவயாவன,	தமிழ்
அரிசியிலி ந் 	“ஒைரஸ்”	(Oryza)	இலவங்கப்பட்ைடயாம்	க வாவிலி ந் ,
‘'கர்பிெயான்'’	(Karpion)	தமிழ்	இஞ்சிேவர்,	சமஸ்கி த	ஸ்ரிங்கி வாரா	விலி ந்
(Sringivera)	“ஜிக்கி	‘ெபெராஸ்”	வால்மிளைகக்	 றிக் ம்	தமிழ்	திப்பிலியிலி ந்
‘'ெபப்ெபரி;”	(Peperi),	இ 	இப்ேபா ,	ஐேராப்பிய	ெமாழிகளில்,	க ப் 	மிளைகக்
றிக்க ம்	ஆகிவிட்ட .	பண்ைடக்காலத்தில்	ேகாைவ	மாவட்டத்தில்	ேதாண்

எ க்கப்பட்ட	தமிழ்	ைவ ரியத்திலி ந் 	‘ெபரில்ேலாஸ்’	(Beryllos)	இந்த



ற்றாண் ன்	ெதாடக்க	காலத் 	உேராமானியர்.	அவர்க ைடய,	பண்ைடய	எளிய
வாழ்க்ைக	 ைறையேய	கைடப்பி த்தனர்.	பகட் 	வாழ்க்ைகயில்	அவா
ெகாண் லர்.	ஆகேவ,	ந வர்	இ வர்	 	(Consular)	ஆட்சியின்	ெதாடக்க
காலத்தில்,	இந்தியப்	பண்டங்கள்,	உேராமா ரிைய	அைடயவில்ைல.	அந்நாட்களில்,
இந்தியா	இறக் மதி	ெசய்தனவற்றில்	உேராம	நாணயம்	இடம்	ெபறவில்ைலயாகேவ,
அக்காைல	நைடெபற்ற	சி 	வாணிகத்தி ம்,	வாங்கிய	பண்டங்கள்,	உேராம
நாட் ப்	பணம்	ெகா த் 	வாங்கப்படவில்ல..	பல	 	ஆண் 	காலமாக
இ ந் வந்த	பைழய	தடத்திேலேய	வாணிகம்	நைடெபற்றி க்கக்	 ம்.
நைடெபற்றி ந்த .	ஆனால்,	ந வர்	இ வர்	 	ஆட்சியின்	பிற்ப திவைர,
உேராம	அர ,	கிழக் 	ேநாக்கி	விரிவைடயவில்ைல.	 ணி மிக்க	உேராம
வணிகர்க க் ப்	பல்ைமரா	(Palmyra)	தன் ைடய	கத 	கைளத்
திறக்கவில்ைல.	ஜூலியஸ்	சீசரால்	,	அெலக்ஸாண்	 ரியா,	கி. .	47	இல்,
ைகக்ெகாள்ளப்பட்ட 	என்றா ம்,	கடல்	வாணிகம்	அராபியப்பட களில்,
கடற்ெகாள்ைளக்	காரர்களின்	பி யில்	சிக் ண் ந்த	கடற்கைரைய	ஒட்
நைடெபற் 	வந்தைமயால்,	அக்காைல	வாணிகம்,	சிறிய	அளவில்,	நிைலயற்ற
தன்ைமயிேலேய	நைடெபற் 	வந்த .	அக்காலத்தில்,	ஐேராப்பா க் ,
இந்தியாவிலி ந் ,	என்ெனன்ன	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டா ம்,	அைவ.
ெப ம்பா ம்	உேரா க் ச்	ெசல்வதில்ைல.	கிேரக்கத்திற்ேக	ெசன்றன.	[J.	R.	A.
S.	1904:	Page	:	593	-	94.	Sewell]	தி வாளர்	ஸ்ெவல்	அவர்	ஆட்சிக்காலத்
நாணங்களில்,	இ வைர	ஒ சில	நாணயங்கேள	இந்தியாவில்
கண்ெட க்கப்பட்டன	என்ற	உண்ைம	நிைலைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்
எ ந்தனவாம்.	
இக்கால	கட்டத்தின்	இ தியில்,	மத்திய	தைரக்கடல்	மக்கள்	மீ ,	அ த்த த் க்
ெகாண்ட	ெவற்றி ம்,	நடத்திய	ெகாள்ைள ம்,	உேராமப்	ேபரரசின்	க லத்திற்
ஒப் க்காட்ட	இயலாப்	ெப ஞ்ெசல்வத்ைதக்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்த்தன.	கீழ்
நா கைளச்	ேசர்ந்த,	மதிப் மிக்க	வணிகப்	பண்டங்கள்	மீதான	 ைவ,	ஒேர
இரவில்	வளர்ந் விட்ட .	சிற்றாசியா,	சிரியா	நா கைள	ெவன் 	ெகாண்டாைரச்	,
சிறப்பித் 	மக்கள்	எ த்த	விழாக்கள்,	மக்கள்	ஆர்ப்பரிப் க்	 க்	காரணமாகிவிட்ட
ெப ஞ்ெசல்வத்தால்	 டெராளி	வீசிச்	சிறப் ற்ற"	(Scoffs	periplus.page:	5]
பைழய	சிக்கன்,	எளிய	வாழ்க்ைக ைற,	பகட் 	வாழ்வின்	கவர்ச்சி	 ன்
நிற்கமாட்டா ,	ெந ங்காலத்திற் 	 ன்ேப	விைடெபற் க்	ெகாண்ட .	கி. .
இரண்டாம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்,	 ரக்கிழக் 	வணிகப்	பண்டங்கள்,
கணிசமான	அள ,	உேராைம	வந்தைடயலாயின்”,	[Warminston	J.	R.A.S.,	1940.
page	4	sweli.]	

உேராமப்	ேபரரசின்	ெதாடக்கத்தில்



அகஸ்டஸ்	(Augustus)	எகிப்ைத,	கி. .,	30இல்	ெவற்றி	ெகாண் ,
இந்தியா க் ம்,	உேராமப்	ேபரர க் ம்	இைடயில்,	ஒ 	ேநரிைடக்	கடல்	வாணிக
வளர்ச்சிக் 	 யன்றான்.	கி. .	25இல்,	ஏறத்தாழ	120	கப்பல்கள்,
ேஹார்மஸ்ஸிலி ந் 	(Hormus),	இந்தியா க் ப்	பயணம்	ெசய்தைதத்	தாம்
பார்த்ததாகத்,	தி .	ஸ் ராேபா	(Stabo)	 கிறார்.	[Morindle	Ancient	India,
page	6]	“இந்தியாவின்	பல்ேவ 	நா களிலி ந் 	அரசியல்	 வர்கள்
அகஸ்டஸ்பால்	ெசன்றனர்.	இந்தியத்	 வர்கள்,	அ க்க 	வந்ததாக	அவேன

கிறான்”	[Warmington	Commerce	between	the	Roman	Empire	and
India.	page	:	35]	அக்காலச்	ேசர,	ேசாழ,	பாண் ய	மன்னர்கள்,	தனித்தனித்

வர்கைள	அ ப்பியதாக,	தி வாளர்	வார்மிங்டன்	 கிறார்.	(Warmington
Commerce	between	the	Roman	Empire	and	India.	p.	37]	இ .	அகஸ்ட	ஸ்
காலத்தில்	இந்தியா,	உேரா டன்	நடத்திய	வாணிக	அள 	மிகப்ெபரிய
அளவினதாய்ப்	ெப க	வழி	ெசய்த .	இவ்வாணிகம்	 றித் த்	தி வாளர்
வார்மிங்டன்	அவர்கள்,	“உேரா க் ம்	இந்தியா க் 	மிைடயிலான	வாணிக
அளைவ	மதிப்பிட் ப்	பார்த்தால்,	அகஸ்டஸின்	உண்ைமயான	ெதாடக்கநிைல
ஆட்சிக்	காலத்தின்	ேபாேத,	அ 	இந்தியா க் ம்	இங்கிலாந் க் ம்
இைடயிலான	வாணிகம்	எப்ேபா ம்	இயல்பாக	இ க் ம்,	அந்த	அள
அைடந் விட்ட,	 றிப்பிடத்தக்க	அப்ெப நிைலைய	நாம்	கண்ெணதிராகக்
காணக் ம்.	ெதாடக்க	நாளிலி ந்ேத,	இந்தியப்	பண்டங்களின்	வ ைகப்
ெப க்கத்திற் ப்	ேபரரசின்	பண்டங்கைளக்	ெகா த் ச்	சரிஈ 	ெசய்ய	 யா
ேபாயிற் .	அதன்	-	விைள 	பண்டங்க க் ப்	பதிலாக,	உேராமானியர்,	ெசன்றால்
தி ம்பிவராத,	அ த்த	நாணயப்	பணங்கைள	ெவளிநாட் 	வாணிகம்	கி. .	600
தல்	கி.பி.	14	வைர	179	ெவளி	ேயற்றினர்.	[Warmington.	Page	:	381

நாணயப்	பணங்கைள	ஏற் மதி	ெசய்வதில்,	ெதாடக்கத்தில்	ஒ 	ேமாச
ெவளிப்பைடயாகேவ	ெசய்ய	 யலப்பட்ட .	அகஸ்டஸ்	நாணயத்திற் ப்	பதிலாக,
அவ ைடய	தத் ப்	பிள்ைளகளாம்,	ைகயஸ்	(Gaius)	 சியஸ்	(Lucius)	என்பார்
உ வங்கள்	ெபாறிக்கப்பட்ட	ெபான் க் ப்	பதில்	 ற்றி ம்	ெபான்	 லாம்	 சப்பட்ட
நாணயங்கள்	ெப ம்	எண்ணிக்ைகயில்	இந்தியாவில்	ைகம்மாறின.	உள்நாட்
மக்கள்,	ேபாலி	நாணயங்களிலி ந் ,	உண்ைமயான	உேராம	நாணயங்கைள,
இன்ன ம்	ேவ பிரித் 	உணரமாட்டா,	ெதன்	இந்தியாேவா 	நடத் ம்
வாணிகத்திற்காகேவ	அத்தைகய	நாணயங்கைள	,	இன்ன ம்	ேவ பிரித்
உணரமாட்டா,	ெதன்	இந்தியாேவா 	நடத் ம்	வாணிகத்	திற்காகேவ	அத்தைகய
நாணயங்கள்	தனியாக	அ க்கப்பட்ட	னவாக	எர்னஸ்ட்	(Ernst)	எண் கிறார்"
எனக்	 கிறார்	தி வாளர்	வார்மிங்டன்	[Warmington	p.	139].	ஆனால்,
தமிழர்கள்	 ர்மதிவாய்ந்தவர்	என்பைத	உ தி	ெசய் 	விட்டனர்.	காரணம்,
அற்பத்தனமான	அச்ேசாதைன	மீண் ம்	 யலப்படவில்ைல.	இந் ற்றாண் 	கால
அளவில்,	ேமைல	நா க க் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்ட	வணிகப்	ெபா ள்கள்



யாைவ?	

உயிர்விலங் களின்	ஏற் மதி
பண்ைடக்காலத் 	இந்தியர்கள்,	உயிர்	விலங் கைளக்	கடல்வழியாகப்,	பர்ஷிய
வைள டாவிற் ம்,	ஆப்பிரிக்கா	விற் ம்,	சீனா க் ம்	அ ப்பி	ைவத்தனர்.
இரண்டாம்	தாலமியின்	மயில்கைள ம்,	கிளிகைள ம்,	அ ப்பி	ைவத்தைமக் ம்
அவர்கேள,	ெப ம்பா ம்	ெபா ப்பாவர்.	ஏதன்ஸ்க் ச்	ெசல் கஸ்	(Seleucus)
நன்ெகாைடயாக	வழங்கிய	 லி,	 ல்லா ம்	(Sulla)	பாம்ெப ம்	(Pampey)	காட்சிப்
ெபா ளாகக்	காட் ய	சிங்கங்கள்,	ஒற்ைறக்	ெகாம் க்	காண்டாமி கம்,	ெமர்ஸலஸ்
(Mercllows)	நகரின்	ஆடரங் 	அர்ப்பணிக்கப்பட்டேபா ,	 ண் ேலா	 ைகயிேலா
அைடத் க்	காட்டப்பட்ட	 லி,	ஆகிய	விலங் கள்,	சில	வட	இந்தியாைவ ம்	சில
ெதன்னிந்தியா	ைவ ம்,	ேசர்ந்தைவ,	நிலவழியாக	அ ப்பப்பட்டனவாம்.	ஆனால்,
கிேரக்க	எ த்தாளர்கள்	பல ம்,	தங்கள்	 ல்களில்	 றிப்பிட் க் ம்	 ரங் கள்,
கடல்வழியாகேவ	ெசன்றி க்க	ேவண் ம்.	(Warmington	147,	148,	151)
அெலக்ஸாண்ட	ர்	ெவற்றிக் ப்	பின்னர்,	சண்ைடகளில்	ெப மளவில்
பயன்ப த்தப்பட்ட	இந்திய	யாைன,	பயரஸ்	(Pyrrhus)	என்பான்,	சில
யாைனகைளக்	கி. .	28ல்,	ஐேராப்பாவிலி ந் 	இத்தாலிக் 	இடமாற்றி
அ ப்பப்பட்டேபா 	உேராமானியர்க க் 	 தன் தலாக	அறி கமாக்கப்பட்ட .
கார்த்த	கினியர்கள்	(Carthaginiars)	அவற்ைற	,	ஆப்பிரிக்க	யாைனகேளா
பயன்	ெகாண் 	அவ்வி 	இனங்கைள ம்	பழக்க,	இந்திய	யாைனப்	பாகர்கைள
நியமித்தனரா	என்பைத,	என்னால்	உ தியாகச்	ெசால்ல	இயலா .	ஆனால்,	கி. .
25ல்	பேனார்ேமாஸ்	(Panormos)	எ ம்	இடத்தில்	ஹாஸ்ட் பால்	(Hastrubai)
இந்தியர்களால்	ெச த்தப்பட்ட	யாைனகைளப்	பயன்ப த்தினான்	என்ப
றிப்பிடத்தக்க .	உேராமப்	ேபரரேசா 	நடத்திய	இரண்டாம்	 னிக்	(Punic)

ேபாரில்,	ஹனிபால்,	ஹாஸ்ட் பால்	(Hannibal,	Hasdrubal)	இ வ ம்	அ ேவ
ெசய்தனர்.	ரபியா	(Rapia)	எ மிடத்தில்	நைடெபற்ற	ேபாரில்	தாலமியின்	லிபியா
நாட் 	விலங் கள்,	ஆண் ேயா	ெசாஸ்	என்பானின்	இந்தியப்	பைடகள்	 ன்	நிற்க

யவில்ைல."	(Warmington,	Page	151)	

இந்திய	ேவட்ைட	நாய்கள்,	ெவளிநாட்டவரால்,	மி விைலக் ரியவாக
மதிக்கப்பட்டன.	“ெஹாேரா	ேடாடஸ்	 ற் ப்ப ,	தம்	காலத்ைதச்	ேசர்ந்த	பர்ஷியர்,
பாபிேலானியாைவச்	 ற்றியி ந்த	நான் 	ெபரிய	சிற் ர்களின்	வ வாய்கைள,
இந்திய	ேவட்ைட	நாய்களின்	உணவிற் 	என்ேற	நிதிஒ க்கம்	ெசய் ைவத்தனர்.
பர்ஷியாைவச்	ேசர்ந்த	இந்திய	ேவட்ைட	நாய்க ம்,	அைவேபா ம்
ேவ நாய்க ம்,	தாலமி,	பிலெடல்பாஸ்	ெவற்றி	ஊர்வலத்தில்	காணப்பட்டதாக,
தி .	ஸ்ெடசியாஸ்	(Ctesias)	 றிப்பி கிறார்.	ெகா ய	கர ேயா 	நடத்திய
ேபாராட்டத்தில்,	தன்	தைலவைனக்	காப்பதற்காகத்	தன்	உயிைரக்



ெகா த்த	'டவ்ரான்'	(Tawron)	என்ற	ேவட்ைடநாய்	 றித் ப்	பா ய	இரண்
ைகய 	நிைலச்	ெசய் ள்கள்	எ தப்பட்ட	கி. .	 ன்றாம்	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த,
நாணற் ல்	தாளினாலான	ைகெய த் ப்ப 	ஒன் ம்	கிைடத் ள்ள ".
(Warmington.	Page	:	149)	ெதன்	இந்திய	ேவட்ைட	நாய்கள்,	அவற்றின்
ரட் த்தனத்திற்காகேவ	நன் 	ெதரிந்தி ந்தன.	ெபா வாக	அைவ,	"கதநாய்"

(க ஞ்சின	நாய்,	விைரந்ேதா ம்	நாய்)	என்ேற	அைழக்கப்ப ம்.	அைவ,
சங்கிலியால்	கட்டப்பட் க் ம்.	அவ்வா 	நாய்	கட்டப்பட் க் ம்	வீட் ள்
எவ ம்	எளிதில்	 க	இயலா .	காவலில்	அத் ைணக்	க ைமயான 	நாய்,
(ெதாடர்	ப 	ஞமலி"	 றம்	:	743)	ெதாடர்	நாயாத்த	 ன்ன ம்
க நகர்	(ெப ம்பாணாற்	 ப்பைட	-125)	தாம்	 றித் ச்	ெசன்ற	பைகவர்கைளத்
தப்பா 	ெவற்றி	ெகாள்ளவல்ல	வீரர்க க் த்	தான்	 றித்த	விலங் கைளத்
தப்பா 	ெகாள் ம்	ேவட்ைட	நாைய	உவைம	 மள 	ெதன்னாட் 	ேவட்ைட
நாய்கள்	:	சிறந்தனவாக	மதிக்கப்பட்டன.	ெசல்	நா	அன்ன	க விறல்	 ற்றெமா
ேகளாமன்னா	கட லம்	 க் .	(ெப ம்பாண்	-	139-140)	கர 	ேவட்ைடயில்
ேவட்ைட	நாய்கள்	பயன்ப த்தப்	ப தைல,	"உயர்ந்த	நாகமரங்கள்	அடர்ந் ,	கடந்
ெசல்வதற் 	அரிதாகி	விட்ட	கவர்த்த	காட் 	வழியில்,	சிறிய	கண் ம்	ெபரிய
சின்ன ம்	உைடய	ஆண்	பன்றி,	ேசற்றில்	வீழ்ந் 	 ரண்டதனால்	ேச 	 சப்	ெபற்ற

கில்	 தி ம்	ப ந்தி க்க	அக்ேகாலத்ேதா 	விைரந் 	ஓ ,	 க்கவைல
விரித்த	பிளப்பில்	வீழ்ந் 	பட்டதாக,	அ 	கண்ட	அளேவ,	ேவட்ைட	நாய்கள்,
ட்டமாக	விைரந் ,	வைலைய	அழித் ,	பன்றி	மீ 	பாய்ந் 	ெகான் 	ெகாண்ட

இைறச்சி	ேபாக,	எஞ்சிய	இைறச்சிையக்	கானவர்	ெகாண் 	ெசல்வர்"	என்ற
நற்றிைண,	விளக்கமாகக்	 றி ள :	

"ேபாகிய	நாகப்	ேபாக்க ம்	கவைலச்	
சி கண்	பன்றிப்	ெப ஞ்சின	ஒ த்தல்	
ேசறா 	இ ம் றம்	நீெறா 	சிவண,	
ெவள்பசிப்	ப இயர்,	ெமாய்த்த	வன் 	அழீஇக்	
ேகாணாய்	ெகாண்ட	ெகாள்ைளக்	
கானவர்	ெபயர்க் ம்	சி .
													-	நற்றிைண	:	82	:	6-11)	

ேவட் வர்,	காட் ல்	வாழ்பவராக ம்,	விைரந்ேதா ம்	மான்	 ட்டத்ைத ம்,
ரத்தித்	ெதாைலக்க	-	வல்ல	விைரவிைன ைடய	க ஞ்சின	நாய்கைள

உைடயவராக ம்	 றப்பட் 	உள்ளனர்.	"கா ைற	வாழ்க்ைகக்	கத	நாய்
ேவட் வன்'’	( றநா 	:	33	:1)	"மான்கணம்	ெதாைலச்சிய	க விைசக்	கத
நாய்.	ேவட் வன்".	( றம்	:	205	:	8-9)	ேவட்ைடக் ச்	ெசன்ற	தைலவன்,	ேவட்ைட

ற்ற ம்,	ேவட்ைட	ேமற்ெகாண் 	 ங்கிற்காட் ள்	 ைழந் 	பரவிக்
கிடக் ம்	தன்	ேவட் வத்	 ைணவர்கைள ம்	-	ேவட்ைட	நாய்கைள ம்,	ேவட்ைட



ற்ற ,	வா ங்கள்	என	அைழக் ம்	 றிப்ேபா 	ெகாம் 	எ ம்	ஊ
க விைய	ஊதி	ஒலி	எ ப் வன்:	

ந்ைதய	 ற்றாண் களில்	ெதாடங்கப்பட் விட்ட	கிளிகள்,	மயில்களின்	ஏற் மதி
இந்த	 ற்றாண் ம்	ெதாடர்ந்த .	அதில்	ஐயமில்ைல,	கிேரக்கர்களால்	‘அஸ்பிஸ்’
(Aspis)	என	அைழக்கப்ப ம்	நாகப்பாம் கள்,	மைலப்பாம் 	கள்,	உள்ளிட்ட
பாம் கள்,	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்ட	பிற	உயிரினங்களாம்	இந்தியாவிலி ந்
ெகாண் வரப்பட்ட	ஒன்ப 	அ 	நீளம்	பாம் 	ஒன்ைற	ஸ்ட்ராேபா	எகிப்தில்
பார்த் ள்ளார்.	(Warmington.	Page	:	157)	

விலங் த 	ெபா ள்கள்
இந்தியாவிலி ந் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்ட	மிகமிக	 க்கியமான	ெபா ள்க ள்
ஒன் 	தந்தம்.	கிேரக்கர்கள்,	தங்கள்	நாகரீகத்தின்	 திர்ந்த	நிைலயில்,
உ வச்சிைலகளில்,	ஆைடயால்	மைறக்கப்படாத	 றத்ேதாற்றப்	ப திக க் ,
அைதப்	பயன்ப த்தினர்.	 த் க்கள்,	 தன் தலில்,	ஜூ ர்தன்	(Jugurthine)
ேபாரின்ேபா ,	உேரா க் 	அறி கம்	ெசய்யப்பட் ,	பாம்ேப	(Pompey)	என்பவரால்,
இத்தாலியிலி ந் 	ெகாண் வரப்பட்ட	ெப ங் வியலால்,	மக்கள்	நன் 	அறிந்த
ஒ 	ெபா ளாக	ஆக்கப்பட்ட .	"தாலமிகளின்	க லங்கள்,	அகஸ்டஸால்,
தி ம்பக்	ெகாண் வரப்பட்டேபா ,	அப்ேபரரசின்	வீழ்ச்சியில்,	அைவ,
எல்ேலார்க் ம்	கிைடக் ம்	எளிய	ெபா ளாயின.	 த் க்கள்	கிைடப்ப
அரிதாகிவிட்ட	சிசிேராவின்	(Cicero)	-	காலத்தில்,	இன்ைறய	நாணயம்	எட்டாயிரம்
ப ன்	மதிப் ள்ள	ஒ 	 த் 	ெஹேஸாப்னன்	(AesopwS)	மகனால்,	ெமெதல்லா
(Metelia)	காதிலி ந் 	கழற்றப்பட் ,	வறட்சிக்	காலத்தில்	ஒ 	ெப ம்
பணத்ெதாைகைய	வி ங்கிேனாம்	என்ற	மனநிைற 	ெகாள்வான்	ேவண் ,
ேவண் ெமன்ேற	திட்டமிட் 	வி ங்கப்பட்ட .	(Warmington	-	Page	:	163
168169)	கிளிேயாபாட்ரா,	தன்	ம வில்,	ப வதற் 	 ன்னர்,	 த் க்கைளக்
கைரப்பாள்	என்ப 	நன் 	ெதரிந்த	ஒன் .	அரக் 	வண்ணம்	ஊட்டப்ெபற்ற
ப த்திகள்	பர்ஷியா க் 	அ ப்பப்பட்டன.	தன் ைடய	காலத்தில்	பாரசீக
அரச க் ,	இந்தியர்களால்	ெசவ்வண் லி ந் 	ெபற்ற	ஒ 	வண்ணக்
கலைவயால்	வண்ணம்	ஊட்டப்பட்ட	ப த்தி	 ல்	அ ப்பப்பட்டதாக,	ஸ்ேதசியாஸ்
(Ctesias)	 றித் 	ைவத் ள்ளார்	(Warmington	Page	:	178).	

எகிப்திய	ஆவணங்கள்,	பட்ைடக்	 றிப்பிடவில்ைல.	ஆகேவ,	பட் ,	தாரியஸ்
(Dariws),	ெஜர்ெஸஸ்	(Xeroxes)களின்	ேபரரசின்	 லமாகேவ,	மத்திய
தைரக்கடல்	ப திைய	அைடந்த .	அதன்	உற்பத்தி	பற்றிய	சரியான	விளக்கத்ைத
அரிஸ்டாட் ல்	ெகா த் ள்ளார்.	பட் 	தார்களில்	 ற்றப்பட் ,	அரிஸ்டாட் ல்
காலத்திற் 	 ன்ேப	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்ட .	டயரி ம்	(Tyre)	மற்ற
இடங்களி ம்,	உைடகளாகத்	ைதக்கப்பட்ட	நிைலயில்	பிைளனியின்	 ற் ப்ப ,



"ஒ 	ெபண்ணின்	உடைல	 ம்	அேத	நிைலயில்,	அவ ைடய	இயற்ைக	அழைக
ெவளிப்ப த்தவல்லதான	,	உள்ளி ப்பைத	ெவளிக்காட் ம்	ெமல்லிய	வைல	நிகர்
ஆைடகள்	ெநய்யப்பட்டன.	(Schoff	Perplus,	Page:	264-265)	கிேரக்க
உேராமானிய	எ த்தாளர்களிைடேய,	ப த்திக் ம்	பட் க் மிைடேய	சிறி
க த் க் ழப்பம்	இ ந்த .	அவர்கள்,	அவ்விரண்ைட ேம,	"மரம்	த
விலங் மயிர்",	Treewool)	என	அைழத் ள்ளனர்.	

மரவினம்	த ம்	ெபா ள்கள்	
இந்திய	ஆைடகள்,	பாலஸ்தீனியரால்,	ெப மளவில்	இறக் மதி
ெசய்யப்பட்டதற்கிைடயில்,	இந்தியப்	பஞ் ,	அர 	 ற் 	ஆைலகைள ம்,	சாயத்
ெதாழிற்சாைலகைள ம்,	ேபரர கள்,	நி வியி ந்த	ஒ 	சில	மத க்களா ம்
ெசயல்பட் வந்த,	எகிப்திற் 	எ த் ச்	ெசல்லப்பட்ட .	எகிப்தியர்,	ப த்திைய ம்,
நார்	இைழகைள ம்	ஒன் 	கலந் 	ப த்தி	ஊ ைழயாக ம்,	நார்,	பா
இைழயாக ம்,	ெகாண்ட	ஆைடகைள	ெநய்தனர்.	இந்தியப்	பஞ் ,	எகிப்தில்,
பல்ேவ 	 னிதப்	பணிக க் ம்	பயன்ப த்தப்பட்ட .	பல்வண்ணம்	ஊட்டப்பட்ட
ப த்தி	 ல்கள்	பேனாபிலிஸில்	உள்ள	(Panoplis)	ெமம்பிஸ்	(Memphis)	அ ேக
காணப்பட்டன.	அந் ல்களில்	ஒ சில,	அவற்றின்	வ வைமப்பில்,	இந்தியக்

கைளக்	ெகாண் ள்ளன."(Warmington	Page	212)	

இலவங்கம்,	எகிப்திற்காக	என்ேற,	சிறப்பாக	ஒ க்கப்பட்ட 	ேபாலேவ,	மிள ,
பாபிேலானியா,	பாரசீக	வைள டா	,	வாணிகங்களில்,	வழக்கத்திற் 	ேமலான
ேதைவப்ப ெபா ளாக	இ ந்த .	அத ைடய	வி வி ப்பான	ெப ந்ேதைவ,
‘தாரியஸ்'’	(Darius)	ஆட்சியின்	கீழ்,	பாரசீகப்	ேபரர 	விரிவைடந்தேபா 	ஏற்பட்ட
எனக்	க வதற் க்	காரணம்	உள .	இந்த	வாணிகம்,	ெதன்	இந்தியக்
கப்பல்களில்,	கடல்	வழியாக	நைடெபற்ற .	நில	வழியாக	அன் ,	எேதாப்பியரின்
(Aethiopians)	ேமனி	நிறத்ைதப்	ெபரி ம்	ஒத்த	நிறம்	வாய்ந்தவர்.	ெதற்கில்,
பாரசீகத்திலி ந் 	ெவ 	ெதாைல க் 	அப்பால்	 வாழ்பவர்,	தாரியஸாக்
என் ம்	பணியாதவர்	என்ற	அளவிேலேய	ெஹேராடட்டஸ்,	(Herodotas)
திராவிடர்கைளப்	பற்றி	அறிந் ள்ளார்,	(Scoff’s	Periplus	.	Page	213)	பார்த்தியா
(Parthia)	வின்	 க்காக	நைடெபற்ற	நில	வாணிக ம்,	தாலமிகளால்	ஊக்கம்
ஊட்டப்பட்ட	கடல்	வாணிக ம்,	அ தியிட் க்	 றமாட்டா.	ஆண்டாண் 	காலமாக
ஏற்கனேவ,	நைடெபற் வந்த	இலவங்கம்,	மற் ம்	மணப்ெபா ள்களின்
வாணிகத்தின்,	ெப மளவிலான	|	ெப க்கிற் 	வழி	ெசய் 	விட்டன.	உேரா க் த்
ேதைவப்ப ம்	மிளைக,	இக்கால	கட்டத்தில்,	ெபாயினீஷியர்க ம்,
கார்த்திகினியர்க ம்	வழங்கிவந்தனர்.	கி. .	ஐந்தாம்	 ற்றாண்ைடச்
ேசர்ந்தவ ம்,	இந்திய	ம த்தியல்	-	 ைறகைளக்	ைகயாண்டவ மான	'இப்ேபா
கிராட்ஸ்'	என்பார்,	மிளைக,	"இந்திய	நிவாரணி"	என	அைழக்கிறார்.



(Warmington.	Page	182)	அ ,	 ளிர்	காய்ச்ச	 க் ம்,
ெவப்பக்காய்ச்ச க் ம்,	பயன்ப த்தப்பட்ட .	மக்கள்,	மர வழிப்	பழக்க	வழக்கம்
றித்த	ஆராய்ச்சியில்,	'ெஹேராேடாடஸ்'	(Herodotus)	அவர்	க க் ,	இ

பற்றிக்	 றிப்பி வதற் 	எ ம்	இல்ைல	என்றா ம்,	கி. .	நான்காம்
ற்றாண் ல்,	'திேயாப்	ரஸ்டஸ்'	(Theophrastus)	அைத	ஒ 	ம ந்தாக

அறிந் ள்ளார்.	 ேயாஸ்	ேகாரிடஸ்	(Dioscorides)	க ப் ,	ெவள்ைள,
வால்மிள க க்கிைடயிலான	ேவ பாட்ைட	உணர்ந் ள்ளார்.	(Scoff's	Periplus.
Page	213)	இஞ்சி ம்	ேமைல	நா கைள	அைடந் 	ம ந்தாகப்
பயன்ப த்தப்பட்ட .	ஆனால்,	அ 	ஓர்	இந்திய	உற்பத்திப்	ெபா ள்	என்பைத,
ேமைலநாட்டவர்	உணர்ந் 	ெகாள்ளா	வைகயில்,	ெவற்றிகரமாக	மைறத் விட்ட
அராபிய	இைடத்தரகர்களால்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்ட .	(Warmington	Page:
184)	கி. .	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்,	ஏன்,	அதற் 	 ன்ேப ம்	எள்ெளண்ெணய்,
கிேரக்கர்க க் 	நன் 	ெதரிந்தி ந்த .	அ 	இந்தியாவிலி ந்
அ ப்பப்பட்ட .	தாலமிகள்	காலத்தில்,	அ 	மதிக்கத்தக்க	 க்கியத் வம்
உைடயதாகிவிட்ட .	(Warmington	Page	:	206)	கிேரக்கக்	ேகாயில்களில்
ேதங்காய்கள்,	அதிசயக்	காட்சிப்	ெபா ளாக	ைவக்கப்பட் ந்தன	வாதலின்,
கிேரக்கத்திற் த்	ேதங்காய்க ம்	அ ப்பப்பட்டதாகத்	ெதரிகிற .	(Warmington
Page	:	217)	ேஸேபாக்ெகல்ஸ்	(Sophocells).	அரிசி	அைடகள்	பற்றிப்	ேப கிறார்.
ஆகேவ,	கிேரக்கர்,	அரிசிைய ம்,	அதன்	ெபயைர ம்	தமிழ்நாட் லி ந்
ெபற்றனர்.	பல்ேவ 	பயன்	க தி	மரங்க ம்	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டன.	மித்ரிேடட்ஸ்
மீ 	(Mithridates)	ெகாண்ட	ெவற்றி	 றித் 	எ த்த	விழாவில்	இந்தியக்
க ங்காலி	மரத்ைதக்	காட்சிப்	ெபா ளாகக்	காட் னான்	பாம்ேப	(Pompey).
இந்தியக்	க ங்காலி	மரம்	வாணிகம்	ெந 	நிைல	ெபற்றி ந்த	ஒன் .	இ ம்,
மற்ற	மரங்க ம்	பாரசீக	வைள டாப்	ப திக் ,	இந்திய	வணிகர்களால்,
ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.	க ங்காலி,	நாற்காலி,	ேமைச	ேபா ம்	தட் ட் ப்
ெபா ள்	க க்காக ம்	உ வச்சிைலக க்காக ம்	பயன்ப த்தப்	பட்ட .
இந்தியாவிலி ந் ,	 றிப்பாக	மலபார்,	கர்னாடகம்,	தி வாங் ர்	மற் ம்	ேவ 	சில
இடங்களிலி ந் 	வந்த	ேதக் 	மரங்கைளக்	ெகாண் ,	பாரசீக	வைள டாவில்
ஆட்கள்	கப்பல்கள்	கட் வைத	திேயாப்ரஸ்டஸ்	காட் 	கிறார்.	(Warmington	Page
213-214)	“மடரடா'’	(Madarata)	என.	அறியப்பட்ட,	ைதத்த	பட கள்	என
அைழக்கப்பட்ட,	அராபியரின்	பட கள்,	ெதன்ைன	நாரினால்,	அதாவ 	ேதங்காய்
மட்ைடகளிலி ந் 	எ த்த	நாரினால்	கட்டப்பட்டன.	(Scor’s	Periplus	Page	:
154)	இக்கால	கட்டத்தில்	பல்ேவ 	வைகயனவான	இந்தியக்	கற்கள்,	ேமைல
நா க க் 	ஏற் மதி	ெசய்யப்பட்டன	என்றா ம்	இந்த	வாணிகம்;	அ த்த	கால
கட்டத்திேலேய	ெபரிய	அளைவப்	ெபற்ற .	

அர்மினியாவில்	ஓர்	இந்திய	வழிபாட் 	 ைற



ேமற் 	ஆசியா டனான	இந்த	வாணிகத்தின்	ஒ 	வியத்த 	விைள 	இங்ேக
விளக்கப்ப ம்.	அ ,	அர்மீனியாவில்,	ஓர்	இந்திய	வழிபாட் 	 ைறயின்
ைழவா ம்.	அர்மீனியாைவச்	ேசர்ந்த	‘அரஸ்சிேட”	(Arsacide)	மரபின்	 தல்

மன்னனாகிய,	 தலாம்	வளர்ஷக்	(Valarshak)	(கி. 149.	127)	காலத்தில்,	இ
இந்தியத்	தைலவர்கள்,	இ ப்ரட்ஸ்	ஆற்றின்	ேமற் க்	கைரயில்,	வான்	(Van)	என்ற
ஏரிக் த்	ெதற்கில்,	ஒ 	 திய	 யி ப்ைப	நி வி,	கி ஷ்ணன்	பலேதவன்
(அர்மீனிய	ெமாழியில்	 ைறேய	கிசனி	(Gisani),	ெதெமெதர்	(Demeter)
வழிபாட் ற்காகக்	ேகாயில்கைளக்	கட் னர்.	இ 	வட	இந்தியாவிலி ந் 	வந்த,
ஆரிய	வழிபாட் 	 ைறயின்	ெப க்கா மா?	மிக	உ தியாக	இல்ைல	.	கி ஷ்ண
பலேதவர்கள்,	தி மாலின்	அவதாரங்	களாம்	எனப்	 ராணங்கள்	 றினா ம்,
இவ்வி 	கட ள்கைள ம்	ஒ ேசர	வழிப ம்	தனிவழிபாட் ைற,	வட
இந்தியாவில்	எக்காலத்தி ம்	இ ந்ததில்ைல.	ஆனால்,	பழந்தமிழ்	இலக்கியங்கள்,
இதற்கான	எண்ணற்ற	அகச்சான் கைள	அளிக்கின்றன.	இவர்களில்,	 ன்னவன்
மாேயான்	என்ற	ெபயரால்,	 ல்ைல	நிலக்கட ளாவன்	கலப்ைபையப்
பைடக்கலனாக ம்,	பைனையக்	ெகா யாக ம்,	ெகாண்ட,	ெவண்ணிறக்	கட ள்
எ ம்	ெபா ளில்	வாலிேயான்	அல்ல 	ெவள்ைளேயான்	எனப்ப ம்	பின்னவன்
ெதாடக்கத்தில்	உழ த்ெதாழில்	 தலில்	ெதாடங்கப்பட்ட	 ல்ைலக் ம்,
ம தத் க் ம்	இைடப்பட்ட	நிலத்தின்	கட ளாவன்.	 ன்னவன்	க ப்
வண்ண ம்,	பின்னவன்,	ெவள்ைள	வண்ண ம்,	தமிழ்ப்	 வலர்களின்
வி ப்பத்திற் ரிய	அணி	நலங்களாம்.	கடலில்	வள ம்	வலம் ரிச்	சங்ைக	ஒக் ம்
நிறம்	வாய்ந்த,	ெகாைல	வி ம் ம்	கலப்ைபைய ம்	பைனக்ெகா ைய ம்
உைடயவன்"	என் ம்.	"மா 	ேபாகக்	க வப்பட்ட	அழகிய	நீலமணி	ேபா ம்	நிறம்
வாய்ந்த,	வா ற	உயர்ந்த	க டக்ெகா 	உைடய,	என் ம்	ெவற்றிேய	வி ம் ேவான்"
என் ம்,	அவர்கள்	 ைறேய	பாராட்டப்	ெபற் ள்ளனர்.	
"கடல்வளர்	 ரிவைன	 ைர ம்	ேமனி,	
அடல்	ெவம்	நாஞ்சில்	பைனக்ெகா 	ேயா ம்,	
மண் 	தி மணி	 ைர ம்	ேமனி,	
விண்உயர்	 ட்ெகா 	விறல்	ெவய்	ேயா ம்."
																							 றநா 	:	56:3-6	
"பால்	ேபா ம்	ெவண்ணிறம்	வாய்ந்தவன்.	பைனக்	ெகா ைடயான்"	என் ம்,
"நீலமணியின்	நிறம்	வாய்ந்த	தி ேமனி ைடயான்;	ஆரியப்	பைட ைடயான்"
என் ம்	அவர்கள்	ேம ம்	பாராட்டப்	ெபற் ள்ளனர்.	

"பால்	நிற	உ வின்	பைனக்ெகா 	ேயா ம்,	
நீல்நிற	உ வின்	ேநமி	ேயானம்"
																 றநா 	:	58	:	14	-	15	
இவ்வி வர்களின்	ேமனி	நிறங்க க்கிைடயிலான	மா பா ,	உவைம



அணிகளாகப்	பரவலாக	ஆளப்	பட் ள .	எ த் க்காட் க் 	:	‘'மாேயான்	அன்ன
மால்	வைரக்	கவாஅன்	:	வாலிேயான்	அன்ன	வயங் 	ெவள்ள வி,	(நற்றிைண	:
32:7-2)	இராமாவதாரம்	தவிர்த் 	,	தி மாலின்	அவதாரங்களில்,	ேவ 	எ ம்
பழந்தமிழ்	இலக்கியங்களால்	 றிப்பிடப்படவில்ைலயாதலின்,	இவ்வி வ ம்,	ெதன்
இந்தியாவில்,	தி மாலின்	அவதாரங்களாக	அறி கம்	ஆனவரல்லர்).	பலேதவன்,
எப்ேபா ம்	பனஞ்சா 	ப கி	ெவறிெகாண் 	கிடப்பன்.	பைனமலிந்த	ப தியில்,
அவன்	வளர்ச்சிக் 	அ 	ெபா ந் ம்.	பைன,	கங்ைக	ெவளியில்
வளர்வதில்ைலயாகேவ,	பலேதவ	வழிபா 	கங்ைகக்	கைரயில்	உ வாகியி த்தல்
இயலா .	கட க் 	ெவ 	ெதாைலவில்	அல்லாத,	ெதன்னாட் 	ஆற் ப்
பள்ளத்தாக் ப்	ப தியிேலேய	அவ்வழிபாட் ைற	ேதான்றியி க்க	ேவண் ம்.	
பலேதவ க் 	எனக்	கட்டப்பட்ட	ேகாயில்கள்	வடநாட் ல்	இ ப்பதாக	நாம்
ேகள்விப்பட்ட 	இல்ைல.	ஆனால்,	காவிரிப் ம்பட் னத்தி ம்,	ம ைரயி ம்
அவ க்கான	ேகாயில்கள்,	கி ஷ்ணன்	ேகாயிைல	அ த்த த் க்
கட்டப்பட் ள்ளன.	

"வால்வைள	ேமனி	வாலிேயான்	ேகாயி ம்	
நீலேமனி	ெந ேயான்	ேகாயி ம்”
																	-	சிலப்பதிகாரம்	:	5	:	71	-	72	
கர்	ெவள்ைள	நாகர்தம்	ேகாட்டம்”
																	சிலப்பதிகாரம்	:	9:10.	
“பல	ேதவன்	தி மாலின்	ப க்ைகயாம்	அரவின்,	ம 	அவதாரம்	என்ப.	அவ்வர
நாகர்கைளத்	தம்ேமா 	இரண்டறக்	ெகாண் 	நாகராகிவிடேவ,	அ ம்	தி மால்
வழிபாட் 	ெநறியில்	இடம்	ெபற் விட்ட .	இைவ	 கார்	நகரத் க்	ேகாயில்கள்,
ம ைரயில்	"ேமழி	வலன்	உயர்த்த	ெவள்ைள	நகர ம்”	(சிலப்பதிகாரம்	:	14	:	9)
இவ்ெவ த் க்	காட் க்கள்	எல்லாம்,	பிற்கால	இலக்கியங்களிலி ந்த
என்றா ம்,	அக்கால	கட்டத்தி ம்,	வடநாட் ல்	பலேதவ க் க்	ேகாயில்	இல்ைல.
இவ்ெவள்ைளக்	கட ள்,	ெதற்கில்தான்	 தன் தலில்	எ ந்தான்	என்ற	 விற்
வலி ட் கிற .	தமிழ்நாட் ன்	சில	சாதியரிைடேய	'ெவள்ைளயன்",	ெவள்ளான்"
என்ற	ெபயர்கள்,	இன் ம்	பரவலாக	இடம்	ெபற் ள்ளன.	ெவள்ைளக்	கட ள்
வழிபடப்ெபற் ,	அவன்	ெபயர்,	அவைன	வழிப வார்	மக்க க் 	இடப்பட்ட	காலம்
ெதாட் 	வழக்கில்	வந்தி க்க	ேவண் ம்.)	இக்ேகாயில்கேள	அல்லாமல்
கி ஷ்ணன்,	பலேதவன்	ஆகிய	இ வரின்	ெதய்வத்	தி ேமனிகள்	அ த்த த்
இடம்	ெபற்றி க் ம்	ேகாயில்க ம்	உள.	அத்தைகய	ேகாயில்க ள்	ஒன்றாகிய,
ம ைரக் 	ெவ 	ெதாைலவில்	இல்லாத	தி மாலி ஞ்	ேசாைலக்ேகாயில்,
பரிபாடலில்,	பதிைனந்தாவ 	பாட் ல்	மிக	விரிவாக	விளக்கப்பட் ள .	அ ,
எ த் க்காட் வதற் 	இயலா,	ெந ம்	பாட் ,	ேம ம்	நாம்	ஆராய்ந்
ெகாண் க் ம்	காலத்திற் ப்	பிற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்த .	அப்பாட் ல்



விளக்கப்பட் க் ம்	பலேதவன்	ெதய்வத்தி ேமனி,	இப்ேபா 	காணாமல்
ேபாய்விட்ட .	தி மால்	வழிபாட்டாளரின்	மதிப்பீட் ல்,	பலேதவன்,	 ைறந்த
நிைலக் த்	தள்ளப்பட் விட்ட	காலத்தில்,	அக்ேகாயில்	இ த் ப்	 திதாகக்
கட்டப்பட் க்கக்	 ம்.	இன் ம்	அழியாமல்	இ க் ம்	ஒ சில	ேகாயில்களில்,
பலேதவன்	தி ேமனி,	இன் ம்	நிற்கிற .	அைவ,	பிற்காலச்	சமய	ெவறியர்களின்
அழிவிலி ந் 	தப்பிவிட்டன	ேபா ம்.	
அந்த	இைணந்த	வழிபாட் 	 ைற,	அர்மீனியா க் 	வடநாட் லி ந் 	ெசன்றதா,
ெதன்னாட் லி ந் 	ெசன்றதா	என்ப 	விைடயி க்க	 யாத	நிைல
இ க் ம்ேபா ,	அ 	ெகா ய	வன் ைறச்	ெசயல்	ஒன் 	 லம்	அழி ற் ப்
ேபாய்விட்ட .	கிறித் வச்	சமயப்	பிரசாரகர்,	 னிவர்	கிரிேகாரி	என்பவர்	(St.
Gregory)	கி.	பி.	நான்காவ 	 ற்றாண் ல்,	 றச்சமயத்திற் 	எதிரான	தம் ைடய
ெகா ய	ெவ ப் 	காரணமாக,	விஷப்	(Vishap)	எ ம்	இடத்திலி ந்த	இந்தியர்

யி ப்பிற் 	எதிராகக்	கிறித் வப்	ெப ங் ட்டம்	ஒன்றிற் த்	தைலைம
தாங்கிச்	ெசன்றார்.	அதன்	விைளவாக	நிகழ்ந்த	சண்ைடயில்,	தைலைம
அர்ச்சகர்கள்	ெவட் த்	தள்ளப்பட்டனர்.	ெதய்வத்	தி ேமனிகள்	உைடத்
ெநா க்கப்பட்டன.	ேகாயில்கள்	-	இ த் த்	தைரமட்டமாக்கப்பட்டன.	அைவ	நின்ற
இடங்களில்	மாதா	ேகாயில்கள்,	கட்டப்பட் ,	சி ைவகள்	நி வப்பட்டன.	ஆங் க்

வாழ்ந்தவர்களில்,	ஐயாயிரத் க் ம்	ேமற்பட்டவர்	கிறிஸ்தவராக	மதம்
மாறிவிட்டனர்.	தம்	சமயக்	ேகாட்பாட்ைடக்	ைகவிடாமல்	விடாப்பி யாக	இ ந்த
அர்ச்சகர்களின்	மக்கள்	நா ற் 	 ப்பத்ெதட் ப்	ேப ம்,	ேகாயில்
பணியாளர்க ம்,	ெமாட்ைட	அ க்கப்	பட் ,	ெதாைலநா க க் த்	 ரத்தப்பட்
விட்டனர்.	(J.	R.	A.	S.	1904;	Page	:	309	-	314.	Kennedy)	

ரக்கிழக் 	நா கள்	உடனான	ெதன்னிந்தியக்	கடல்	வாணிகம்,	இன் ம்
ெதாடர்ந் 	நைடெபற் வ ம்	மக்கள்	 	ெபயர்ச்சியின்	ெதாடக்கத்திற்
வழிவ த்த .	பைடத் ைணத்தைலவர்,	தி வாளர்	ெகரினி	(Gerine)	அவர்கள்,
கிறித் வ	ஆண் 	ெதாடக்கத்திற் ப்	பல்,	 ற்றாண் க க் 	 ன்ேப,	வட
இந்தியாவிலி ந் ம்,	ெதன்	இந்தியாவிலி ந் ம்,	வணிகர்க ம்	 தி 	கா ம்
உள்ளஆர்வம்	மிக்கவர்க மான	இப்ெப ம்	ெவள்ளம்,	இந்ேதா	சீனா ள்	பாயத்
ெதாடங்கி,	நிலவழியாக,	வர்மா	 லம்,	அத்தீவகற்பத்தின்	வடப திைய ம்,
கடல்வழியாக,	அதன்	ெதன்	கடற்ப திைய ம்	அைடந் ,	ஆங்ேக,	தங்கள்

யி ப் கைள ம்,	வணிகநிைலயங்கைள ம்	நி வின”	என் 	 றி ள்ளார்.	[J.
R.	A.	S.	1904.	p.	234	-	37)	பைழய	இந்தியர்களின்	இந்நடமாட்டம்	 றித்த
விரிவான	விளக்கத்திற் ,	ேமேல	 றியைதக்	காண்க.)	பிராமணர்க ம்
ெபௗத்தர்க மாகிய	ஆரியர்,	பண்ைடய	இந்திய	நாகரீகத்ைத ம்,	தமிழர்,
வாணிகத்ைத ம்	இங் க்	ெகாண் 	ெசன்றனர்.	 வர்ண	 மியின்	எல்ைலக்
அப்பால்,	பண்ைடக்காலத்தில்	ெபரிய	வணிக	ைமயமாக	விளங்கிய	மார்தான்



(Martaban)	எ ம்	இடத்திற் 	அணித்தாகத்,	"தக்ேகாலம்'	என்ற	இடத்ைத	,
மிலிந்தா	பன்ஹ	(Milindapanha)	 றிப்பி கிற .	அவ்விடத்தின்	ெபயர்,
ெசன்ைனக் 	அணித்தாக,	கி.பி.	பத்தாம்	 ற்றாண் ல்	ஒ 	ெபரிய	ேபார்	,
நைடெபற்ற	தக்ேகாலம்	என்ற	ஊரின்	ெபயைர	நிைன ட் வதாக	உள .	

சீனாவின்	ஆன்	மர ப்	ேபரரசர்	(Han	Emperor)	ஹுதி	(Woti)	என்பான்,	இன்ைறய
க்கர்களின்	 ன்ேனார்களாகிய	ஹி ங்- 	(Hiung	-	Nu)	என்பாைரக்	ேகாபி

(Gobi)	பாைலவனத்திற் 	அப்பால்	 ரத்திவிட்டான்.	அதன்பின்னர்,
ஐேராப்பா டனான	சீனப்	பட் வாணிகம்,	ெபரிய	அளவிைன	எட் விட்ட .
இவ்வாணிகம்	ேமற்ெகாண்ட	வழிகளில்	ஒன் ,	 யஸ்	வைள டாவிலி ந் 	வந்த
யவனவணிகர்கள்,	சீனப்பட்ைடத்	தமிழ்	இைடத்தரகர்களிடமி ந்
ெபற் க்ெகாள் ம்,	தமிழ்நாட் க்	கடற்கைரைய	ஒட் ய	வழியாம்.	பர்மா,	மேலயா,
சீனக்	கடற்கைர	நா க டனான	கடல்	வாணிகம்,	இக்கால	கட்டத்தில்	வளர்ந்
ெப கிற் .	"கிழக்கிற் 	அ ப்பப்பட்ட	மிக	 க்கியமான	பண்டம்,	மிள .	மிள
றித்த	ெதாடர்ந்த	ேதைவ,	உேராமில்	எ வதற் 	 ன்ேப,	சீனாவில்

இடங்ெகாண் ந்த 	என்ப 	ஊகிக்கக்	 யேத.	மலபார்	கடற்கைரக் க்,
கி. .	இரண்டாம்	 ற்றாண் ல்,	ஏன்,	அதற் ம்	 ன்பாக,	'ஜங்'	(Jwnk)	எனப்ப ம்
தட்ைடயான	அ ப்பாகம்	உைடய	சீனக்	கப்பல்கள்	ெசன் வந்ததற் 	இ ம்	ஒ
காரணம்.	(Scoff's	Periplus.	Page	213-14)	 ரக்கிழக்கிற் ,	மிள
மட் மல்லாமல்	ந மணப்	 ைகத 	ெபா ள்க ம்	அ ப்பப்பட் ,	பட் ற் ம்,
சர்க்கைரக் மாக,	ைகமாறப்பட்டன.	
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அகத்தியனார்,	தம் ைடய	தமிழிலக்கணத்ைத	இயற்றிய	ேபா ,	சமஸ்கி த
நாகரிகம்,	தமிழிலக்கியத்ைத,	 தன் தலில்	பாதிக்கத்	தைலப்பட்ட .
தம் ைடய	மைலயிைடத்	தவப்பள்ளியில்,	உணர்ச்சிக் 	ஆட்படாத	அறி 	நிைல
கடந்த,	தவெநறி	ேமற்ெகாள்வைதக்	காட் ம்,	பாண் 	நாட் த்
தமிழிலக்கியங்கைளக்	கற்பதால்	உளவாம்	உணர்ச்சி ர்வ	அ பவ	வாழ்க்ைகயால்
ெபரி ம்	ஈர்க்கப்	பட்ட,	ெபாதியமைலயில்,	இடங்ெகாண் ந்த	இந்த	அகத்தியர்,
அகத்தியரின்	தேபாவனத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்களில்,	மிகமிகப்	பிற்பட்டவராவர்.
பிற்காலப்	 ராணக்	கைதகளில்,	இவர்,	இவ க் 	 ற்பட்ட	அகத்தியர்
அைனவ ைடய	ெமாத்த	உ வமாக்கப்பட் ,	அவ்வகத்தியர்களின்	ெசயல்	 கழ்
அைனத் ம்,	இந்த	அகத்தியரிடத்திேலேய	ெகாண் 	 விக்கப்பட்டன.	அவர்
ெபயைரச்	 ழக்	கட் விடப்	பட் க் ம்	கைதகைள	நாம்	நம் வதானால்,
தமிழிலக்கியம்	 ம்	அந்த	அகத்தியனார்,	நல் ணர் க் 	அப்பாற்பட்ட
ெபாறாைம,	கட் ப்ப த்தலாகாக்	க ங்ேகாபங்க க் 	ஆட்படக்	 ய	சாதாரண
மனிதராவர்.	கைதகள்,	ஒ றம்	இ க்க,	தமிழின்	ெமாழிநைட	இயல் களில்

க்கமான	ஆராய்ச்சிைய	ேமற்ெகாண் 	அகத்தியனார்,	அம்ெமாழி	பற்றிய
இலக்கணத்ைத	இயற்றினார்	என்ப ,	உண்ைம	நிகழ்ச்சியாம்.	அவ்வா
இயற் ம்ேபா ,	சமஸ்கி த	இலக்கணக்	 கெளல்லாம்,	உதாரணத்திற் ப்
ெபயர்ச்	ெசாற்கேளா 	இைண ம்	ஏ 	அல்ல 	எட் 	ேவற் ைம	உ கள்
ேபால்வன,	எல்லா	ெமாழிக க் ம்	உள்ள	ெபா 	நிைலயாம்	என	அவர்	க கிறார்.
உலக	ெமாழிகள்,	ஒன்ேறாெடான் 	உற 	ெகாள்ளாத,	பல்ேவ 	ெமாழிக்

ம்பங்கைளச்	ேசர்ந்தைவ.	அ ப்பைட	அைமப்பிேலேய	அைவ,	ஒன்ேறாெடான்
மா ப கின்றன.	அதனால்,	ஒ 	ெமாழியின்	ெசால்லிலக்கண	அைமப் க் ள்,
ேவ 	ஒ 	ெமாழியின்	ெசால்லிலக்கண	அைமப்ைபத்	திணிப்ப 	இயலா 	என்பன
ேபா ம்	உண்ைமகள்	அகத்தியனார்க் த்	ெதரியா.	சமஸ்கி தம்	விரிவான	,
ெசால்லிலக்கண	வைககைளக்	ெகாண்ட	தனக்ேக	உரிய,	ெசால் 	மாற் 	ெமாழி.
ஆனால்,	தமிழ்,	தனி	இ 	ெசாற்கள்	இைணந்ேத	ெதாைகச்	ெசாற்கைள
உ வாக்கவல்ல	எளிய	ெதளிவான	ெசால்லிலக்கணத்ைத ைடய	,	ஒ



ெமாழியா ம்.	சமஸ்கி த	 ற் த்	ெதாடர்	வாக்கியங்களில்,	ெசால் க் ச்	ெசால்
உள்ள	,	ெசாற்ெறாடர்	உற ,	அச்ெசாற்களின்	இலக்கண	உற 	உணர்த்த,
அச்ெசாற்களின்	ஈற்றில்	இைணக்கப்ப ம்	வி திகளினால்	மட் ேம	உணரலா ம்.
ஆதலின்,	ெசாற்கள்,	வாக்கியத்தில்	எங் 	ேவண் மானா ம்	இடம்	ெகாள்ளலாம்
என்ப ,	அம்ெமாழிநிைலயாகத்,	தமிழ்	ெசாற்கைள	ேவண் யவாெறல்லாம்,	இடம்
மாற்றச்	ெசய்ய	இயலா,	உ தியான	ெசாற்ெறாடர்	நிைலயிைனக்	ெகாண் ள .
சமஸ்கி த	ெமாழியின்	இவ்வி திகள்,	தம்	நிைலயில்	ெபா ள்	உணர்த் ம்
ெசால்லாக	இடம்	ெபற	மாட்டார்	ெசால்லீ களினால்	ஆக்கப்பட்டனவாம்	ஆதலின்,
தங்க க்ெகனப்	ெபா ள்	இல்லாதன.	ஆனால்,	ெபா ள்	உணர்	ெசாற்களில்,
உறவிைன	உணரத்	 ைண ரிவன	ஆ ம்.	இைவேபா ம்	ெசால்லீற் 	வி திகைள
ஏற் க்	ெகாள்வதனால்,	ேவர்ச்ெசால்,	ெவ ம்	 லமாக	மாறி,	அம்	 ல ம்
தனக் த்தாேன	தடம்	காணமாட்டா	மிகப்ெபரிய	மா த க்
ஆளாக்கிவி கிற .	இவ்வைகயில்	தத்'	என்ற	 லம்,	'அம்	என்ற	ஈ 	ஏற்
"ேதஸாம்"	என	ஆகிற .	ஹன்"	என்ற	விைனேவர்ச்ெசால்	ெப ம்	பல
உ மாற்றங்களில்	ஒன் ,	"ஜக்ஹான	என்ப .	அ ேபால	டஹ்"	என்பதன்
உ மாற்றம்,	அட்ெடாக்"	என்பதாம்.	இைவ,	வி திகள்	இைணவால்,	ெசாற்களின்
இய ம்	உ வ ம்	ேவ ப ம்	ெமாழிகளின்	அைடயாளங்களாம்.	தமிழ்,	இதற்
மாறாகத்,	தனி	இ 	ெசாற்கள்	இைணந்ேத	ெதாைகச்	ெசாற்கைள	உ வாக்கவல்ல
ஒ 	ெசால்லியல்	 ைறயிைனக்	ெகாண்ட	ஒ 	ெமாழியாம்.	தமிழில்	ெபா ள்
ேவ ப த் ம்	ெசால் ப் களாக	வ வன	1.	அம்ெமாழியில்	தமக்ெகனத்
தனிப்ெபா ம்,	தனி	ஆட்சி ம்	உைடயவாய,	ஏழாம்	ேவற் ைம	உ கள்	என
வழங்கப்ப ம்,	ஒ ,	ெபா ட் ,	அ ,	உைடய,	இைட,	தைல,	திைச	எ ம்
இைவ ம்,	இைவ	ேபால்வன ம்.	தமிழிலக்கண	ஆசிரியர்கள்	இவற்ைறச்
ெசால்லீ கள்	-	ெசால் கள்	எனப்	ெபா த்த ற	அைழப்பர்.	2.	சிறிேத	உ
திரிந்த,	ஒ ,	இல்,	அ ,	ஆறாம்	ேவற் ைமப்	பன்ைம	உ வாம்,	அைவ	என்ற
பன்ைமச்	 ட் ன்	திரி 	வ வாம்	அ	என்பன.	எந்தச்	ெசாற்களின்	திரி 	வ வம்
என்பைத	உணரலாகா	வைகயில்	திரிந்தி க் ம்,	ேவற் ைம	உ கள்,	ஐ.,	என்ற
இரண் ம்	ெபயர்ச்ெசால்,	எ வாய்,	விளி	அல்லாத	ேவற் ைமகளில்	பன்ைம	வ
ெப ம்	சமஸ்கி த	 ைறக் 	 ற்றி ம்	மாறாகத்	தமிழில்,	ெபயர்ச்	ெசால் க் ம்,
இவ்ேவற் ைம	உ க க் ம்	இைடயில்,	பன்ைம	 றிக் ம்	 றியீ கள்,
"அவர்க க் "	என்ப 	ேபால்	அைழக்கப்ப ம்	உண்ைம	நிகழ்ச்சியால்	தம்
லச்ெசால்	அறியாவா 	திரிந் விட்ட	ஐ	,	 	என்ற	இவ் க ம்	ஓரள

தனித்தன்ைம	வாய்ந்தனேவ	என்ப 	உணரப்ப ம்.	
தமி ம்,	சமஸ்கி த ம்,	இவ்வா 	அைமப் 	நிைலயில்,	 க்க	 க்க
ரண்பட் ப்பதால்,	சமஸ்கி த	இலக்கண	 கள்,	தமிழிலக்கணத்திற் ச்

சரியாகப்	ெபா ந்திவாரா.	ஆனால்,	அகத்தியனார்,	சமஸ்கி த	ெமாழிக்
ற் ண்ைமகள்,	தமிழி ம்	இடம்	ெபற் ள்ள	எனக்	க கிறார்.	அதனால்,



சமஸ்கி தத்தில்	உள்ள ேபால்,	தமிழி ம்	ஏ 	ேவற் ைமகள்	இ க்க	ேவண் ம்
எனக்	க கிறார்.	ேவற் ைம	உ ேபற்ற	சமஸ்கி தப்	ெபயர்ச்	ெசாற்கைளத்
தமிழ்ச்	ெசாற்ெறாடர்களாக	ெமாழிெபயர்க்கிறார்.	அச்ெசாற்ெறாடர்கைள,
எ வாய்ப்	ெபா ளில்	வ ம்,	ெபயர்ச்ெசாற்கள்,	அவற்ைறத்	ெதாடர்ந் 	வ வன
என	இரண்டாகப்	பிரித் ,	அவ்விரண்டாம்	பிரி கைளத்	தமிழ்	ேவற் ைம
உ களாகக்	ெகாள்கிறார்.	பாணினிையப்	பின்பற்றித்	தமிழில்,	அவர்,	ஏ
ேவற் ைமகைளக்	காண்கிறார்.	சரியாகச்	ெசால்வதானால்,	உ வாக் கிறார்.
அவர்	மாணவர்	ெதால்காப்பியனார்,	ஐந்திரம்	வழிச்	சமஸ்கி த	இலக்கண
ஆசிரியர்கைளப்	பின்பற்றி,	அவற்ைற	எட் 	ஆக் கிறார்.	காதலிபின்'	என்ப
"காதலி"	என்பதன்	ேவற் ைம	உ ேபற்ற	ெபயராயின்,	காதலி	எதிர்"	என்ப ம்
ேவ ைம	உ ேபற்ற	ெபயராகாேதா?	இம் ைறயில்	கணக்கிட்டால்,	தமிழ்
ெமாழியில்	உள்ள	ெபயர்ச்ெசாற்களிலி ந் ,	ெபறலா ம்	விைனெயச்சப்
ெபயெரச்சத்	ெதாடர்கள்	எத்தைன	உளேவா,	அத்தைன	ேவற் ைமகைளத்	தமிழ்ப்
ெபயர்கள்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	
தமிழில்	சமஸ்கி த	ஏ 	ேவற் ைமகைள	இறக் மதி	ெசய்த 	ேபாலேவ,
சமஸ்கி த	ெசயப்பாட் 	விைனைய ம்	அவர்,	இறக் மதி	ெசய் ள்ளார்.
ெசயப்ப ெபா ள்	 ன்றாவிைன	ெசயப்ப ெபா ள்	 ன்றியவிைன	ஆகிய	எல்லா
விைனச்	ெசாற்க ம்,	சமஸ்கி தத்தில்	அைட ம்,	உ தியான	ெசால்	திரிேப.
அம்ெமாழி,	ெசயப்பாட் 	நிைல,	ெசயப்ப ெபா ள்	 ன்றாவிைனகள்,	ெசயப்பாட்
விைனயாக	மா ம்	ெபா ,	அவ்விைனகள்,	"சிங்கம்	ெகால்லப்பட்ட "	என்பதில்
உள்ள ேபால்,	ெசயப்ப 	ெபா ைளச்,	ெசய்விைன	 தலாம்	எ வாயாக	மாற் ம்
அப்பணியிைனச்	ெசய்கிற .	விைன	 தலாம்	எ வாய்	ெதரியாத	ேபா ,	அல்ல
அவ்விைன	 தல்	 றிப்பிடத்	ேதைவயில்லாதேபா ,	அல்ல 	ெசயப்ப ெபா ள்
வற் த்தி	உணர்த்தத்	ேதைவப்ப ம்	ேபா 	இவ்வா 	வழங் வ ,
பய ைடயதாகிற .	ெசயப்ப ெபா ள்	 ன்றிய	விைனக க் ச்	ெசயப்பாட் த்
திரிந்த	வ வங்கள்	தரப்ப ம்ேபா ,	இ 	ேபா ம்	அ ப்பைடப்	பயன்	எ ம்
காணப்ப வதில்ைல;	என்றா ம்	ெசயப்பாட் விைன	ஆட்சியால்,	எவ்விதச்	சிறப் ப்
ெபா ம்	ெபறப்ப வதில்ைலயாக ம்,	சமஸ்கி தத்தில்,	ெசயப்ப ெபா ள்
ன்றிய	ெசயப்பாட் 	விைனயாட்சி,	ெசய்விைன	ஆட்சியி ம்,	ெமாழிநைட

உைடயதாம்.	அதன்ப ,	ஸஹ்ப்ஹ	வதி	என்ப ம்,	‘'ெதனப்ஹீயேத'’	என்ப ம்
ஒன்ேற.	பின்ன ,	ேவ 	எம்ெமாழியில்	ெமாழிெபயர்ப்ப 	இயலா 	என்பெதான்ேற,
ேவ பா ,	ஆங்கிலம்	சமஸ்கி தத்ேதா 	உற ைடய	ெமாழியாயி ம்,	"he	is
been”	என்ப 	ேபா ம்	ஆட்சி,	ஆங்கிலத்தி ம்	ெபா ளற்ற ;	நைகப்பிற் ரிய .
தமிழ்ச்	ெசயப்பாட் 	விைன	அைமப் கைள,	அகத்தியனார்	 த்தி ள்ளார்.
இ ந் ம்,	"தாட்ய	ெத”	என்பைதப்	“ப ”	என்ற	விைனச்	ெசால்ைல	,	“அ ”
என்பதன்	இறந்தகால	விைன	ெயச்சத்ேதா 	இைணத் ,	‘'அ க்கப்பட்டான்'’	என
அவரால்,	ெமாழிெபயர்க்க	 ந்தா ம்,	ெசயப்ப ெபா ள்.	 ன்றிய	ெசயப்பாட்



விைனயிைனத்	தமி க் க்	ெகாண் வர,	அவரால்	 யவில்ைல.	இரண்
விைனச்	ெசாற்கைள	ஒ 	ெசால்லாகத்	ெதாைகப்ப த்தி,	அத்ெதாைகச்
ெசால்லின்	இ லங்க க் ம்,	எ வாய்	அல்ல 	விைன தலாக	ேவ 	ேவ பட்ட
இ வர்கைளக்	ெகாள்வ ,	காரணகாரிய	 ைறயிைன ம்,	தமிைழப்
ெபா த்தமட் ல்,	காரணகாரிய	 ைறயிைன ம்,	தமிைழப்	ெபா த்தமட் ல்,
காரண	காரிய	 ைறயிைன	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட	இலக்கண	விதிகைள ம்
மீறியதா ம்.	ஆதலின்,	‘'அ க்கப்ப ம்'’	என்பைத,	“அ க்க”	(மற்ெறா வன்)
அ க் ம்	ெபா .	என் ம்,	‘'ப ”	 ன்பம்	அ பவி	என் ம்	பிரித் க்	காண்ப ,
தமிழின்	சிறப்பியல் க் 	 ரணாம்.'’	அ க்கப்ப ம்”	என்பதன்	ெமாழிநைடவ வம்,
அத்ெதாைகச்	ெசால்லின்	 ற்ப தி,	உ ேபலாப்	ெபயர்ச்	ெசால்லாக	வ ம்,	“அ ப
“	அல்ல 	“அ ண்”	என்பதாம்.	சமஸ்கி தச்	ெசயல்பாட் 	விைனகைளத்	தமிழில்
ெமாழிெபயர்க்கத்	ேதைவப்பட்ட	தா ம்,	அகத்தியனார்	மாணவர்,
ெதால்காப்பியனார்,	தம் ைடய	இலக்கணத்ைத,	“எ த் 	எனப்ப வ'’	(ெதால்:
எ த் 	:	1)	எனப்	ேபாலிச்	ெசயப்	பாட் 	விைனேயா 	ெதாடங் வ 	ேபாலச்
சமஸ்கி த	ெமாழியில்	சிந்தித் த்,	தமிழில்	எ வார்க் ப்	ெபரி ம்
பய ைடயதாக	அைமந்ததா ம்,	அகத்தியனார்,	இச்ெசயல்பாட் 	விைனயிைனக்
கண் பி த் ள்ளார்.	இயல்பான	தமிழ்ப்ேபச் 	நைடயில்,	எந்தத்	தமிழ ம்,
எந்நிைலயி ம்	ேமற்ெகாள்ளாத ம்,	சமஸ்கி தத்திலி ந் 	தமிழில்	எளிதில்
ெமாழிெபயர்க்க,	சமஸ்கி தப்	பண் தர்க க் த்	 ைண	நிற்கக்
கண் பி க்கப்பட்டதா ம்,	இப்ேபாலி	ெசயப்பாட் 	விைன,	நம்	காலத்தில்
ெபா ள்கைளச்	ெசயப்பாட் 	வ வங்களில்	விளக் ம்	ஆங்கிலத்தில்	சிந்தித் ,
தமிழில்	எ தக்	கற் க்	ெகாண்ட	காரணத்தால்,	எ த் 	நைடத்	தமிழில்,	அ
ஒ 	நைட ைறயாகிவிட்ட ,	ப 	என்ற,	ெமாழி	மரபிற் 	ஏலா	ஒ 	ெசால் ,
ைபபிளின்	தமிழ்	ெமாழிெபயர்ப் 	 லின்	ஒவ்ெவா 	பக்கத்ைத ம்,
ரதி ஷ்டவசமாகத்	தமிழ்ப்	பண் தர்களின்	இலக்கியப்	பைடப் கைள ம்

பாழ்ப த் கிற .	

தமிழில்,	சம்ஸ்கி த	நாகரீக	 தல்	தைலயீ களில்,	இைவ	ஒ சிலேவ,	அ த்த
தைலயீ கள்,	ெசாற்கள்,	ெகாள்ைககள்,	ெசய் ட்கற்பைனகள்,	 ராண,	மற் ம்
பிற	கட் க்கைதகள்,	நம்பிக்ைககள்,	 ட	நம்பிக்ைககள்,	விஞ்ஞான,	ஒ க்க,
சமயப்	பாடங்கள்,	உைரநைட,	பாவைககள்,	மற் ம்	பிற	பிற	,	காலம்	ெசல்லச்	ெசல்ல,
சமஸ்கி த	நாகரீகத்தின்	பைடெய ப் ,	பிற்காலத்	தமிழிலக்கியங்கைள	மட் ேம
ெதரிந்த	ஒ வ க் ச்	சிந்தைனகள்	ேபால்	அல்லாமல்	இயற்ைகச்
சிந்தைனகைளக்	ெகாண்ட	தன் ைடய	ெமாழிநைட	அவன்	தாய்ெமாழியல்லாத
ேவற் 	ெமாழி	ேபா ம்.	பழக்கமிலா	ெமாழியாகத்	ேதான் மள ,	தமிழிலக்கியம்,

க்க,	 க்க	வடவர்களின்	ஆதிக்கத்தின்	கீழ்	அகப்பட் க்	ெகாள் மள
மிகப்	ெபரிதாகி	விட்ட .	



அகத்தியனா ைடய	,	அவர்	ெபயரால்,	அகத்தியம்	என	அைழக்கப்ப ம்
இலக்கணம்	இப்ேபா 	இல்ைல.	ஆனால்,	ஜமதக்கினியார்	மகன்
திரண மாக்கினியார்	இயற்றிய,	ெதால்காப்பியனார்	எனப்	பயில	அைழக்கப்ப ம்
அவர்	மாணவர்	இயற்றிய,	இலக்கணம்	இன் ம்	உள்ள .	அ ,	ெதளிவாக,
அகத்தியத்ைதேய	 லமாகக்	ெகாண் ள .	இத்தமிழ்	இலக்கணங்கள்,	எ த் ,
ெசால்,	யாப் ,	ஆகியன,	பற்றி	மட் மல்லாமல்,	பாட் ன்	க ப்ெபா ள்	 றித் ம்
இலக்கணம்	வ ப்ப ,	இவற்றின்	தனிச்சிறப்பாம்.	பாட் ன்	க ப்ெபா ள்,
இலக்கிய	மர கள்	ஆகியவற்றால்,	தமிழ்ச்	ெசய் ள்,	சமஸ்கி தச்
ெசய் ளிலி ந் 	அறேவ	ேவ ப வ 	கண்ட	இப்பிராமண	ஆசிரியர்கள்,	தம்
இலக்கண	 ல்களில்,	இப்ெபா ள்கள்	பற்றிய	ஆய்விைன ம்	ேமற்ெகாள்வ
ேதைவ	என	உணர்ந்தனர்.	திரண மாக்கினியாரின்	 லாம்.	அவர்	தமிழ்ப்
ெபயரால்	வழங் ம்	ெதால்	காப்பியத்தின்	பிற்ப திகள்,	பண்ைடத்	தமிழ்ப்
லவர்கள்,	தமக்ேக	உரிய	தனி	இயல்பிற்	பா ய	பாடற்ெபா ள்களாம்	அகம்,	 றம்
ஆகியவற்றின்	ஒவ்ெவா 	நிகழ்ச்சிகள்	 றித் ம்	ஆய் 	ெசய்கின்றன.
ெபா ளதிகாரம்	என்ற	ெதால்காப்பியத்தின்	ஈற் ப்	ப தியிலி ந் ,
ஆரியர்கேளா 	ெந க்கமான	ெதாடர் 	ெகாள்வதற் 	 ன்னர்,	தமிழர்	நடத்திய
வாழ்க்ைக	 ைற,	தமிழ்	உள்ளம்,	ஆரிய	இலக்கியங்க க் 	ஆட்படாத	தற்
ற்பட்ட	தமிழ்	இலக்கியம்	ஆகியவற்றின்	 ப்	படத்ைத	வைரந் 	ெகாள்ளலாம்.	

அ 	ேபா ம்	ஒ 	படக்காட்சி,	ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரத்தில்	காட் யி ப்ப
ேபால,	ஆரியத் க் 	 ந்திய	தமிழர்	நாகரிகம்”	(pre	Aryan	Tamil	Culture)	என்ற
என்	 லி ம்,	இனி	வர	இ க்கம்,	பண்ைடத்	தமிழர்	(Ancient	Tamilis)	என்ற	என்
லி ம்	காட் யி க் ம்	படக்காட்சி	கைள,	 ைமயாக் ம்.	-	
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தமிழ்ப்	பாக்கள்	 றித்த	தம் ைடய	இலக்கணத்தில்,	ஆரியக்	க த் க்கைள
இறக் மதி	ெசய் ம்	கவர்ச்சி	யிலி ந் ,	ெதால்காப்பியனார்	வி படவில்ைல.
பண்ைடத்	தமிழ்ப்	பாக்களின்	மர கைள	அல்ல 	விதி	 ைறகைள	விளக்கிக்

ம்ேபா ,	அவர்	காலத்தில்	வழக்கில்	இ ந்த,	மைறந்தன	ேபாக	எஞ்சியி ந்த
அைனத் த்	தமிழ்ப்	பாக்கைள ம்	உ தியாகப்	பின்பற்றி ள்ளார்.	ஆனா ம்,	தாம்
ெபற்றி ந்த,	சமஸ்கி த	இலக்கிய	அறிவா ம்,	அரசியல்	ெநறி ைறக ம்,
ச தாய	அைமப் க ம்,	ெதய்வத்தன்ைம	யால்	வ க்கப்ெபற்றைவ	என்ற	தம்
நம்பிக்ைகயா ம்,	அவர்	அ க்க 	ஆழ்த்தப்பட் ள்ளார்.	ச தாய
உரிைமேயா ,	பாட் ைடத்	தைலவர்களாம்	கல்வி	உரிைம ம்	அ பவிக் ம்	 தல்
ன் 	வ ணவத்தவர்	அடங்கிய	நான் 	வ ணத்தவர்களாக	மக்கைளப்

பிரிப்பேத	ச தாய	அைமப்பின்	விதி ைறயா ம்	என்ப 	ெதால்காப்பியர்க் 	உரிய
க த் .	ஆனால்,	அவர்	கற்ற	தமிழ்	பாடல்களில்,	ஆரியக்	ெகாள்ைகப்ப ,	மிக ம்



இழிந்தவர்களான,	ேவட்ைடயா ம்	இனத்தின்	தைலவ ம்,	மீன்	பி க் ம்
இனத்தின்	தைலவ ம்,	காதற்பாக்களின்	தைலவராவர்.	இம் ரண்பாட்ைட
விளக்க,	அவர்	எ த் க்	ெகாள்ள	 யற்சி	மிக ம்	 ைறபா ைடய
ேவண்டாவி ப்பான .	ேம ம்,	ஆரியச்	ச தாய	விதி ைறகளில்	ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட	தி மண	 ைறகள்	எட் 	உள்ளன.	ஆனால்,	தமிழ்ப்	பாக்களில்
இரண்ேட	உள்ளன.	இவ்வி 	 ைறகைள ம்	ஒன் 	எனக்காட்ட,	அவர்	வீேண
யன் ள்ளார்.	தமிழ்	அகத்திைண	ஒ க்கம்,	சமஸ்கி தக்	காம

ஒ க்கத்ைதவிட	ெமன்ைமயானதாம்;	தர்ம	அர்த்த	ேமா ங்கைளத்,	தமிழ்ப்
றத்திைண	ஒ க்கங்களில்	திணித் விட	 யாதாம்	என்றா ம்,	உைரயாசிரியர்
பல ம்	வீேண	 யல்வ 	ேபாலேவ,	ெதால்காப்பிய ம்,	காத ம்,	ேபா ேம
வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாளாம்	எனக்	க ம்	தமிழர்	வாழ்க்ைக	 ைறையத்	தர்ம,
அர்த்த	,	காம	ேமா ேம	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாளரம்	எனக்க ம்	ஆரியர்.
வாழ்க்ைக	 ைறேயா 	ெபா த்திக்காண	 யன் ள்ளார்.	ெபா ளதிகாரம்,
கைடசி	அதிகாரத்தில்,	தம்	காலத்தில்	தமிழில்	இடம்ெபறாத,	ஆனால்,	தமக் த்
ெதரிந்த	சமஸ்கி த	எ த் க்	காட் க்கள்	உள்ள,	பல	இலக்கிய	வ வங்கைள
விவரித் க்	 றி ள்ளார்.	இைவ ம்,	இைவ	ேபா ம்	பல	இடங்களில்	தமி க்
உரியன	அல்லாதனவற்ைறத்	தமிழ்ப்பாக்கள்	 றித்த	தம் ைடய	இலக்கணத்தில்

த்தி ள்ளார்.	அதனால்,	ெதால்காப்பியர்	இவ்வா 	ெசய் மிடங்களில்,
அவ ைடய	உைரயாசிரியர்களால்,	அவர்	 ற்றிற் த்	ேதைவயான	எ த் க்
காட் கைளத்	தமிழிலி ந் 	காட்ட	 யாமல்	ேபாவ 	வியப்பிைனத்
த வதில்ைல.	ெதால்காப்பியர்,	தமிழில்	 த் ம்,	மற் ம்	இ 	ஆரியக்
ெகாள்ைககள்	பற்றி	அவ ைடய	காலம்	 றித்த	ஆய்வின்ேபா 	ெதளிவாகக்
றப்ப ம்.		

தமிழில்	சமஸ்கி தச்	ெசாற்கள்	 ைழ 	
அகத்தியனா ம்,	ெதால்காப்பியனா ம்,	தமிழ்	ெந ங்கணக் 	ஒலி	 ைறயில்
வழங்கப்பட் விட்ட	சமஸ்கி தச்	ெசாற்களாம்	தத்பவச்	ெசாற்கள்	சிலவற்ைறத்
தமிழில்	 த்திவிட்டனர்.	அவ்வைகச்	ெசாற்கள்	இைடக்கால	உைரயாசிரியர்களின்
உைரயில்	எ த்ததாளப்பட் க் ம்	அகத்தியச்	 த்தரங்களி ம்	ெதால்காப்பிய
இலக்கணத்தி ம்	காணப்ப கின்றன.	ஆனால்,	இலக்கண	விதிகைளக்
றிக்கவல்ல	மர ச்	ெசாற்களில்	ெப ம்பாலன	வற்றிற் த்	தமிழ்ச்	ெசாற்கைளக்

கா மள 	,	தமிழின்	சிறப்பிைன	அகத்தியனார்,	மதித்தி ந்தார்.
கிைடத்தி க் ம்	பைழய	தமிழ்	இலக்கியங்களில்,	சமஸ்கி தத்திலி ந் 	கடன்
ெபற் 	வழங்கப்பட் க் ம்	ெசாற்கள்	மிகமிகக்	 ைற 	அல்ல 	அறேவ	இல்ைல.
ஆனால்,	காலம்	ெசல்லச்	ெசல்ல	ஒ 	.	பாடலில்	இடம்	ெபற்றி க் ம்	சமஸ்கி தச்
ெசாற்களின்	சதவிகிதம்,	அப்பாடலின்	காலத்ைத	உணர்த் ம்	அறி றியாம்	எனக்
ெகாள் மள ,	அச்ெசாற்களின்	 ைழ ,	ப ப்ப யாகப்,	ெப கிக்	ெகாண்ேட



வந் ள .	இவ்வா ,	சமஸ்கி தச்	ெசாற்கள்,	தமிழில்	ேம ம்	ேம ம்	இடம்	ெபற்
வந்தன	என்றா ம்,	ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரத் ப்	ெப ம்ப திக்	க ப்
ெபா ளாக	இ க் ம்	தமிழிலக்கிய,	மர கள்,	ஆறாவ 	 ற்றாண் 	வைர
விடாமல்	கைடப்	பி க்கப்பட் 	வந் ள்ளன.	

���������	�����
அகத்தியனார்,	அவர்	மாணவர்	ெதால்காப்பியனார்	ஆகிேயாரின்	காலம்	எ ?
அகத்தியனார்	இலக்கணம்,	இப்ேபா 	இல்ைல.	ஆனால்,	ெதால்காப்பியனார்,
அவைர	அ க்க 	எ த் 	ஆ கிறார்.	அவர்	 த்திரங்களில்	எங்ெகல்லாம்	என்

வர்	எனப்	ெபா ள்ப ம்	‘'என்ப'’	என்ற	ெசால்	இடப்ெப கிறேதா,	அங்ெகல்லாம்
உைரயாசிரியர்கள்	என் 	 வர்	ஆசிரியர்”	என்ேற	ெபா ள்	 கின்றனர்.
ெதால்காப்பியர்,	தம் ைடய	இலக்கணத்ைத	"	எ த் 	என் 	ெசால்லப்ப பைவ
யாைவ	என்றால்,	அைவ,	அ	என்ற	எ த்தில்	ெதாடங்கி,	ன்	என்ற	எ த்தில்	 ம்
ப்ப 	என் 	ஆசிரியர்	 வர்"	என்ற	 ற்ேறா 	ெதாடங் கிறார்.	

"எ த் 	எனப்ப ம்,	
அகரம்	 தல்,	
னகர	இ வாய்	 ப்பஃ 	என்ப."
																(ெதால்	:	எ த் 	:	1)	

ஆகேவ,	அகத்தியனார்	தம் ைடய	இலக்கணத்ைதத்	தமிழ்	எ த் க்கள்	 ப்ப
என்ற	எண்ணிேலேய	ெதாடங்கினார்	என	நாம்	ெகாள்ளலாம்.	எ த் 	என்ற	-
ெசால்,	தமிழ்	இலக்கண	ஆசிரியர்களால்,	 றிப்பிடத்தக்க	ஒ 	சிறப்பான
நிைலயில்	ஆளப்பட் ள .	ஒலிைய ம்,	உ வத்ைத ம்	ஒ ேசரக்	 றிக் ம்
வைகயில்,	அ 	ெபயரிடப்பட் ள .	 ன்ன 	ஒலிவ வில்	உள்ள	எ த் 	எனப்
ெபா ள்ப ம்.	ஒலிவ 	எ த் '	என் ம்,	பின்ன 	ேநர்க்ேகா களாக ம்
வைளந்த	ேகா களாக ம்	வைரயப்பட்ட	எ த் 	எனப்	ெபா ள்ப ம்.	வரிவ
எ த் "	என் ம்	அைழக்கப்ப ம்.	ஆங்கிலத்தில்	ஒலிவ ெவ த் ,
வரிவ ெவ த் 	என்ற	இரண்ைட ம்	ஒ ேசரக்	 றிக் ம்	இயல் ைடய	ெசால்
எ ம்	இல்லாைமயால்	எ த் 	என்ற	அச்ெசால்ைல	அப்ெபா ள்	 றிக் ம்
வைகயில்	ஆங்கிலத்தில்	ெமாழிெபயர்ப்ப 	இயலா .	அ ரா	என்ற	ெசால்
சமஸ்கி த	ஆசிரியர்களால்	இவ்வி 	ெபா ள்	 றிக் ம்	வைகயில்,
ஆளப்ப கிற .	ஆனால்,	அ ரா	என்ற	அச்ெசால்,	ேகட்கக் ய	ஒலிைய
உ வாக் ம்,	காற்றின்	அைல	அதிர்வின்,	வானெவளி	அ த்தளத்தின்	 லமாம்.
நிைலேப ைடய	ஒலி	எனக்க ம்	மீமாம்சகர்,	மற் ம்	வியாக்கர்னிகாக்
க த் க்கேளா 	ெதாடர் ைடய 	ஆகலின்,	எ த் 	என்ற	தமிழ்ச்ெசால்,	அ ரா
என்பதன்	ெமாழிெபயர்ப் 	ஆகா .	

எ த் க்கள்	 றித் 	அகத்தியனார்	 ம்	இலக்கணப்	ப ேய,	தமிழ்



வரிவ ெவ த் க்கள்,	உ 	ெமாழிக்காகப்	பயன்ப த்தப்ப ம்	அராபிய
எ த் க்கள்	தவிர்த் ,	இந்தியாவில்	வழக்கத்தில்	உள்ள	எல்லா
எ த் க்கைள ம்	ேபாலேவ,	‘'பிராமி'’	எனப்	ெபயர்	 ட்டப்பட்ட,	அேசாகன்
கல்ெவட்ெட த் க்களிலி ந்ேத,	உ ப்ெபற்றன	என்பைத	நாம்	அறிேவாம்.
எ த்தில்	வ க்கப்ெபற்ற	தமிழ்ச்	ெசாற்களின்,	இ வைர	கண் பி க்கப்படாத
மிகப்பைழய	மாதிரி	வ வங்களின்	உதாரணங்கள்,	பாண் 	நாட்
மைலக் ைககளில்	உள்ள	கல்ெவட் க்களில்	நமக் க்	கிைடக்கின்றன.
இக்கல்ெவட் க்கள்,	பித் ப்	பி த் 	அைல ம்	மக்கள்	 ட்டத்திலி ந் ,	ெவ
ெதாைலவில்	உள்ள,	இயற்ைகயான	மைலக் ைககளில்	தங்கைள	அழியாப்	ேபரின்ப
நிைலயாம்	நிர்வாண	நிைலக் க்	ெகாண் 	ெசால் ம்,	அைமதியான	தவநிைலயில்
வாழ்ந் 	வந்த	ெபளத்த,	ைஜன	 னிவர்களின்	 ண் தலால்	எ தப்பட்டன.
இக்கல்ெவட் க்கள்	நமக் க்	கிைடத் ள்ள	தமிழ்	எ த் 	 ைற,	மிகப்பைழய
மாதிரி	வ வங்கள்	மட் மன் ,	பிராமி	வ ெவ த் க்கைள,	மிகப்	ெபா த்த றச்
ெசால்வதானால்,	ெதன்னிந்திய	ெமளரிய	வ ெவ த் க்கைளத்,	தமிழ்	எ த்
நைடக் 	ேமற்ெகாண்ட	தற்காலிக	 தல்	 யற்சி மாம்.	அைவ,	தனி	ெமய்
எ த்திற் ம்,	அகரெமா 	இைணந் 	வ ம்	உயிர்ெமய்	எ த்திற் ம்	இைடயில்
எளிதில்	ஒலிப்பதற் 	வாய்ப்பாக,	ெமய்	எ த் க்கள்,	அகரெமா 	இைணந்ேத
ஒலிக்கப்ப ம்	(ெமய்யின்	இயக்கம்	அகரெமா 	சிவ ம்”	(ெதால்.	எ த் 	:	13
எனத்	ெதால்காப்பியர்	 வ 	ேபால)	எவ்வித	ேவ பா ம்	காட்டவில்ைல;
அதாவ 	ெமய்	எ த்ைத	உணர்த்த,	ேமேல	 ள்ளி	ைவக் ம்	 ைற	இன்ன ம்	-
ெகாண் 	வரப்படவில்ைல.	ஆனால்,	அைவ,	தமி க்ேக	உரிய	சிறப் 	ெமய்யாம்	“ழ”
இரட் த்தவழி,	வலிந் ம்	 க்ெகாலி	எ த்தாம்	“ன”	கரம்	 ன்	வ ம்ேபா
ெமலிந் ம்	ஒலிக்கப்ப வ ம்,	நாக்ைக	உள்ம த் 	ஒலித் 	எ வ மான	“ற”
நகரத்திற் 	 ன்வ ம்	 க்ெகாலி	எ த்ைதக்	 றிக்கத்	தன்னால்	மட் ேம
இயல்வ ம்,	இன்ைற	ஒலிப் 	 ைறயில்	 ல்ெலாலி	எ த்தாம்	“ந”	கரத்திலி ந்
ேவ பா 	காண	இயலாத மாகிய	இ 	 ழி	"ன"	ஆகியவற்ைறக்	 றிக் ம்
வரிவ வங்கைளக்	ெகாண் ள்ளன.	ஆகக்	கிைடக்கக்	 ய	அகச்சான் களின்
ப ,	கி. .	 ன்றாவ 	 ற்றாண் ன்	இ தியில்,	அல்ல ,	அல்ல ,	இரண்டாவ
ற்றாண் ன்	ெதாடக்கத்தில்,	கல்ெவட் 	வ ப்பதில்,	நீ த் ப்	பயின் ,

அழியாப்பயிற்சி	ெபற் விட்ட	ெவளிநாட் லி ந் 	வந்தவர்களால்,	தமிழ்,
தன் தலில்,	வரிவ வில்	எ தப்பட்ட 	எனத்	ெதரிகிற .	தமிழிலக்கியங்கைள

எ தி	ைவப்பதற் த்	:	தனியான	ெந ங்கணக் 	இல்லாைமேய	கிறித் வ
ஆண் த்	ெதாடக்கத்திற் 	மிக ம்	 ற்பட்ட	காலத்திேலேய,	ெப மளவில்
இயற்ப்பட் க்க	ேவண் யவாய,	தமிழ்ப்	பாக்கள்,	மீள ம்	ெபறமாட்டாவைகயில்,
அழிந் 	விட்டதற் க்	காரணமாம்.	ஆகேவ,	தமிழ்	எ த் 	 ைற,	எல்ேலாரா ம்,
ெப மளவில்	ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்க	ேவண் ய	கி. .	 தலாம்	 ற்றாண் ற்
ன்னர்,	அகத்தியனார்	வாழ்ந்தி க்க	 யா 	என	 	ெசய்கின்ேறன்.



ெதால்காப்பிய	ஆராய்ச்சி	ஆசிரிய ம்	அவர்	மாணவ ம்	அதற் ,	ஒ 	 ற்றாண்
அல்ல 	சற் 	அதிகப்	ப யான	பிற்பட்ட	காலத்தில்	வாழ்ந்தி க்க	ேவண் ம்	எனக்
ெகாள் மா 	நம்ைம	வற் த் கிற .	தி மணம்,	மற் ம்	இனிய
நிகழ்ச்சிக க் 	ஏற் ைடய	நாழிைக	எ ம்	ெபா ளில்,	ஓைர"	என்ற	ெசால்ைலத்
ெதால்காப்பியர்	ஆண் ள்ளார்.	
"மைறந்த	ஒ க்கத் 	ஓைர ம்	நா ம்,	
றந்த	ஒ க்கம்	கிழேவாற் 	இல்ைல"

													(-ெதால்	:	ெபா ள்	:	கள 	:	44)	

"தீய	ஓைரயி ம்,	தீய	நாளி ம்,	 ணர்ச்சிையக்	ைகவிட	ேவண் ம்	என்ற
ெகாள்ைக,	மைறந்த	ஒ க்கமாம்,	கள க்	காலத்தில்	தைலவ க் 	இல்ைல"	
"ஓைர"	என்ற	அத்தமிழ்ச்	ெசால்,	"அவர்"	(Hour)	என்ற	ஆங்கிலச்ெசால்ைலப்
ேபாலேவ	 ந்த	 வாக	ெஹாரா	(Hora)	என்ற	கிேரக்க	ெமாழிச்
ெசால்லிலி ந்ேத	ெபறப்பட்டதாம்.	"ெஹரா”	என்ற	அச்ெசால்	கிேரக்க	ெமாழியில்,
கி. .	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்,	"ப வம்”	என்ற	ெபா ப்	ெபா ளில்	தான்
வழங்கப்பட்ட .	நாளின்	இ பத் நான் 	 களில்,	ஒவ்ெவா 	 ம்,	ஏ
ேகாள்களில்	ஒவ்ெவா 	ேகாளின்	ஆட்சிக்	கீழ்,	வ வதாகக்	ெகாள்ளப்பட்ட,	கி. .
இரண்டாவ 	 ற்றாண் ல்தான்,	‘'ெஹாரா’	என்ற	அச்ெசால் க் ,	நாளின்
இ பத் 	நான் 	 ற்றில்	ஒ 	 ற்ைற	உணர்த் ம்	ெபா ள்	தரப்பட் ள்ள .
ெஹாரா	என்ற	அச்ெசால்,	தான்	உணர்த் ம்	ேசாதிடப்	ெபா ட் றிப்ேபா 	கி
தல்	இரண் 	 ற்றாண் களில்,	கிேரக்க	மன்னர்களால்,	ஆட்சி	ெசய்யப்பட்

வந்த	காந்தாரத்திற் ப்	பயணம்	ெசய்த .	சமஸ்கி த	 லாசிரியர்கள்
கிேரக்கர்களின்	ேஜாதிடக்கைலையக்	கற் க்	ெகாண்டேபா ,	அ ,
சமஸ்கி தத்தில்	இடம்	ெகாண்ட .	பின்னர்,	அ ,	ெதற்கில்	பயணம்	ெசய் ,
தமிழில்	 ைழந் 	விட்ட .	“ஓைர’	என்ற	ெசால்,	ெதால்காப்பியர்	காலத்தின்
ேமல்வரம்பா ம்.	கி.பி.	 தலாண் ற் 	 ன்னர்த்	தமிழில்	இடம்ெபற்றி க்க

யா 	என் 	ெகாண்டால்,	அ ,	ஒ 	ந நிைல	மதிப்பீடாம்.	ெதால்காப்பியனார்,
தம் ைடய	இலக்கண	 லில்,	‘ஓைர	என்ற	ெசால்ைல	ஆண் ந்தா ம்,
தமிழர்களின்	ெப ம்ப தியினர்,	அதாவ ,	பார்ப்பனரல்லாதார்	ஆரிய
நாகரீகத்தால்	அ ைம	ெகாள்ளப்பட் ,	அதனால்	ேகாள்கள்	 றித்த	வான ல்
அறிைவத்	ெதால்காப்பியர்	காலத் க் 	மிக	மிக	 ற்பட்ட	காலத்திேலேய
ெபற்றி ந்தனர்;	அல்ல 	அதில்	நம்பிக்ைக	-	ெகாண் ந்தனர்	என்பைத	நாம்
க த்தில்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இவ்வான ல்	கைலேயா 	ெதாடர் ைடயன,	ஏ
நாட்கைளக்	ெகாண்ட	வார ம்,	ஒவ்ெவா 	நா ம்	‘	அந்தாளின்	 தல்	இரண்டைர
நாழிைகைய	ஆட்சி	ெச த் ம்	-	ேகாளால்	ெபயரிடப்ப வ மாம்.	ஆகேவ,
வாரத்தின்	நாட்களின்,	ேகாள்	சார் ைடய	ெபயர்கள்	தமிழிலக்கியங்களில்	கி.பி.
ஐந்தாம்	 ற்றாண் 	வைர	காணப்படவில்ைல.	



ெதால்காப்பியப்	ெபா ளதிகாரத்திலி ந் 	ெபறப்ப ம்	.	ெதால்காப்பியனார்
காலத்ைத	உ தி	ெசய்யத்	 ைண ரி ம்	பிறிெதா 	ெசய்தி ம்	உள .
அகத்திைணத்தைலவனின்	ேதாழர்களாக ம்,	அவன்	காதல்	ஒ க்கங்க க் த்
ைணவர்களாக ம்	வ ேவா ள்,	பார்ப்பார்கைள ம்	 றிப்பி கிறார்.	

"பார்ப்பான்,	பாங்கன்,	ேதாழி,	ெசவிலி	
சீர்த்த 	சிறப்பின்	கிழவன்	கிழத்திெயா 	
அளவியன்	மரபின்,	அ வைக	ேயா ம்	
களவினில்	கிளவிக் 	உரியர்	என்ப"	.	

"பாணன்,	 த்தன,	விறலி	,	பரத்ைத	,	
யாணம்	சான்ற	அறிவர்,	கண்ேடார்,	
ேப த 	சிறப்பின்	பார்ப்பான்,	 தலா,	
ன் றக்	கிளந்த	கிளவிெயா 	ெதாைக	இத்	

ெதான்ெனறி	மரபிற்	கற்பிற் 	உரியர்"	

"பார்ப்பார்	அறிவர்	என்றிவர்	கிளவி,	
யார்க் ம்	வைரயார்	யாப்ெபா 	 ணர்ந்ேத"

										ெதால்.	ெபா ள்	:	ெசய் ள்	:	181,	182,	189	

அவ்வைகயில்,	காதல்	நிகழ்ச்சிகளில்	ெப ந் ைண	 ரிபவர்களாகப்	பிராமணர்கள்
ஆளப்ப வைத,	ஆழ்ந் 	 	ெசய் ள்ளார்.	இ 	சமஸ்கி த	நாடகத்தின்	ஒ
மர 	ஆ ம்.	அகநா ற்றிேலா,	அல்ல 	 றநா ற்றிேலா	அத்தைகய	 றிப்
எைத ம்	காண	 யவில்ைலயாதலின்	ெதால்காப்பியனார்,	அைத	ஒ
ெகாள்ைகயளவில்	 றி ள்ளாேரயல்ல ,	ஓர்	உண்ைம	நிகழ்ச்சியாகக்	 றவில்ைல
என்ேற	நான்	எ த் க்	ெகாள்கிேறன்.	 றநா ற்றில்,	பார்ப்பார்	என்ற	ெசால்,
நான் 	 ைற	இடம்	ெப கிற ;	அந்தணர்	மற் ம்	அவர்தம்	 லைம	பற்றி,	ேம ம்
எட் க் றிப் கள்	உள்ளன.	

"ஆ ம்	ஆன்	இயல்	பார்ப்பன	மாக்க ம்"
																											 றம்	:	9:1	
"பார்ப்பார்த்	தப்பிய	ெகா ைம"
																									-	 றம்	34	:	3	

"ஏற்ற	பார்ப்பார்க் 	ஈர்ங்ைக	நிைறயப்	 ம்	
ெபான் ம்	 னல்படச்	ெசாரிந் ”
																						- றம்	:	367	:	4	-	5	



"அந்தி	அந்தணர்	அ ங்கடன்	இ க் ம்	
த்தீ	விளக் ”	-	 றம்	2	23	24	

“ லன்	அ க்கற்ற	அந்தணாளன்”
																											 றம்	:	126	:	17.	

"யாேன	பரிசிலன்	மன் ம்	அந்தணன்”
																											-	 றம்	:	200	:	13.

“அந்தணன்	 லவன்	ெகாண் வந்	தனேன”
																																 றம்	:	361	:	4	

“ேகள்வி	 ற்றிய	ேவள்வி	அந்தணன்”
																														- றம்	:	361	:	4.	

"ஆக் ரல்	காண்பின்	அந்தணாளர்'’
																										- றம்	:	362	:	8	

“இைறஞ் க	ெப ம!	நின்	ெசன்னி,	சிறந்த	
நான்மைற	 னிவர்	ஏந் ைக	எதிேர”	
																											-	 றம்	:	6:19	-	20	

"ஆன்ற	ேகள்வி	அடங்கிய	ெகாள்ைக,	
நான்மைற	 தல்வர்,”
																													 றம்	26	12	13	

"அறம் ரி	ெகாள்ைக	நான்மைற	 தல்வர்'’
																										 றம்	93:17.	

“ேவத	ேவள்வித்	ெதாழில்”
																									 றம்	:	228	:	9	
இைவெயல்லாம்	அவர்களின்	ேவதப் லைம,	ேவள்வித்	தீ,	ஏற் க்	ெகாண்ட
ெகாைடவளம்	ஆகியவற்ைறக்	 றிப்பி கின்றனேவயல்ல ,	காதலர்களிைடேய,
அவர்கள்	ேமற்ெகாண்ட	 	பற்றிக்	 றிப்பிடவில்ைல.	அகநா ற்றில்	அக
ேவள்வி	ெசய்தறியாத	ஒ 	பார்ப்பானம்,	"ேவளாப்	பார்பான்"	(அகம்	:	24	:	1)
அரசர்களிைடேய	 வத்	ெதாழில்	ேமற்ெகாண் 	ெசல் ங்கால்,	மழவர்	என்ற
ஆறைல	கள்வரால்	ெகால்லப்பட்ட	ஒ 	பார்ப்பா ம்,	" 	ஒய்	பார்ப்பான்.	ம



ெவள்ேளாைல...	த ந் 	உடன்	வீழ்த்த	க ங்கண்	மழவர்"	(அகம்	:	337	:	7-11),
ந்ெதாைகயில்,	மணம்	ஆகா	இைளயபார்ப்பான்	ஒ வனின்	உைடைமகளம்,

"தண்ெடா 	பி த்த,	தாழ்க	மண்டலத் ப்	ப வ	உண் ப்	பார்ப்பன	மகேன!
எ தாக்கற்பின்	நின்	ெசால்"	( ந்ெதாைக	:	156	:	3-5)	 றப்பட் ள்ளனர்.
ஆனால்,	காதலரிைடேய	 	ெசல் ம்	ெசயல்	எ ம்,	அவற்றில்
றிப்பிடப்படவில்ைல.	காதலரிைடேய,	பார்ப்பனர்	 	ெசல் ம்	மரபிைனத்

ெதால்காப்பியனார்,	சமஸ்கி த	நாடகத்திலி ந்ேத	தமிழ்ப்	பாக்க க் க்
ெகாண் 	வந்தி ப்பதால்,	அவர்,	 ைறயான	நாடகங்கள்,	சமஸ்கி தத்தில்
வளர்ந் விட்ட	பிற்காலத்தில்,	வாழ்ந்தி க்க	ேவண் ம்.	பாஸர	(Bhasa)
என்பவர்தாம்,	சமஸ்கி தப்	 லவர்களில்	பழைமயானவர்.	அவர்,	கி. .	 ன்றாவ
ற்றாண் ற் 	 ற்பட்ட	காலத்ைதச்	ேசர்ந்தவராவ 	இயலா ;	அந்நாடக	மரைபத்

ெதால்காப்பியனார்,	தம் ைடய	இலக்கணத்தில்	இைணத் க்	ெகாள்வதற் த்
ைண	ெசய்வதற்ேகற்ப,	ெதன்னிந்தியாைவ	உைடய,	சமஸ்கி த	நாடகங்களின்,

அவ்விலக்கிய	மர ,	சில	ஆண் 	காலத்ைத	எ த் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	
ெசால்,	யாப் 	உள்ளிட்ட	அதன்	இலக்கணங்க க் 	ஆற்றிய	 	நிைறவான
அ ப்பைடப்	பணி ட்பட,	தமிழ்	நாகரீக	வளர்ச்சிக் ,	அகத்தியர்	பங் ,	 றிப்
பாராட்டத்தக்க	ெப ஞ்ெசயலா ம்.	ஆனால்,	பண்ைடய	கட் க்கைதயாளர்க ம்,
இன்ைறய	வரலாற் 	ஆராய்ச்சியாளர்க ம்,	அற் தத்	தி விைளயாடல்கைளக்
கற்பித் ,	அத் யவைர	மா ப த்த	 யன் ள்ளனர்.	அவ்வைகயில்,	பைழய
தமிழ்ப்	 ராணங்கள்,	அவர்,	சிவன்	அல்ல 	 ப்பிரமணியரிடம்	தமிழ்	கற்றார்.
தமிழர்க க் த்	தமிைழக்	கற்பித்தார்	என் 	 கின்றன.	அகத்தியர்,
தம்மிைடேய	வந் 	காட்சித ம்	வைர	தமிழர்,	எ த்தறிவவில்லா	ஊைமயராய்
இ ந்தனர்?	என	நான்	க கின்ேறன்.	தி வாளர்	 .	ஆர்.	பண்டர்கார்	அவர்கள்,
“அ வைரக்	கண்டறியப்படாதி ந்த	ெதன்னாட்	 ள்.	திராவிடர்கைள	நாகரீக
மக்களாக	மாற்றியவாேற,	ேம ம்	ேம ம்	ஊ விச்	ெசன்றார்.'’	எனக்	 கிறார்.
"(Carmichal	Lecturas.	1918	Page	18)	தி வாளர்,	 .ஆர்.	இராமகி ஷ்ண
சாஸ்திரி	அவர்கள்,	தமிழர்களின்	ச தாய	இலக்கிய	வாழ்க்ைக	 ைறயில்
அகத்தியர்	 த்திய	 ைம,	வ த்த	ம சீரைமப் கள்	பற்றிப்	ேப கிறார்.
(Proceedings	and	Transactions	of	Third	Oriental	Conference	1924	Page
205)	இைவயைனத் ம்	வ கட் ய	சமயச்	சார்பான	கட் க்கைதகள்.	மக்கள்
வாழ்ந் 	வளர்ந்த	 ற் ச் ழைல	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ேட	எ ந்தைமயால்,
மாற்றேவா,	அழிக்கேவா	 யாததான,	தமக்ேக	உரிய	இலக்கிய	மர கேளா
இைணந் ,	 ைமயாக	வளர்ச்சி	ெபற்ற,	ஓர்	இலக்கியத்ைதேய	அகத்தியர்
கண்டார்.	 ைமயாக	வளர்ச்சி	ெபற்ற	இலக்கிய	நைடேயா 	 ய	ஒ
ெமாழிைய ம்	அவர்	கண்டார்.	அம்ெமாழி	இலக்கியம்,	 றித்த	இலக்கணத்ைத
இயற்றினார்.	அவ்வளேவ,	அ வல்ல 	ேவ 	இல்ைல.	



அகத்தியர்	காலத்திற் 	 ன்ேப,	எண்ணற்ற	தமிழ்ப்	 லவர்கள்	இ ந்தி க்க
ேவண் ம்.	இல்ைலெயன்றால்,	யாப் 	 றித்த	இலக்கணத்ைத	அவரால்
இயற்றியி க்க	இயலா .	தி ந்திய	இலக்கிய	நைடயாம்	ெசந்தமிழ்	 றித் க்
றத்	ேதைவயில்ைல.	தமிழ்ச்	ெசய் ள்	நைடெய ந்த	காலத்திற் ம்,

அகத்தியனார்	காலத்திற் ம்	இைடப்பட்ட	காலகட்டத்தில்,	 றத்திைண,
அகத்தைணப்	பாடல்களால்	உ வாகிய	எ ச்சி,	அவ்வைக	இலக்கியங்கைள,	அவர்
காலத்திற் ப்	பின்னர்	ஐந் 	ஆண் வைர ம்,	பண்ைடய	இலக்கியங்கள்
நிைல ைலந் ,	சமஸ்கி தக்	கவிைதகளால்	ஈர்ப் ண் ,	அகத் ண் தல்
ெபற் ப்	 திய	தமிழிலக்கியங்கள்	ேதான்றிப்	பைழய	கவிைத	 ைறகைளப்
ெபரி ம்	மைறத் விட்ட	அக்காலம்	வைர,	ெகாண் 	ெசன்ற .	பிற்காலப்	 ராணக்
கைதகள்,	அகத்தியனார்,	தமிைழத்	ேதாற் வித்தார்	எனக்	 கின்றன.	ஆம்;
தமிழ்	ெமாழி ள்	,	இந்த	ெமாழியிலக்கண	,	 தல்	ஆசிரியரின்,	நல்வ ைகயின்
கீழ்	நைடெபற்ற	ஆரிய	 ைழவின்	ெப ம்பயேன,	பிற்காலத்	தமிழிலக்கியங்கள்
என்ற	உண்ைமக்க ,	இக்கைத ள்	அடங்கி ள்ள 	எனலாம்.	ஆகேவ,	அகத்தியக்
கட் க்கைதக்	களஞ்சியத் க் த்	தமிழிலக்கியம்	ெப ம்பங் 	அளிக்க	 ம்
என,	எவ ம்	எதிர்பார்க்கலாம்.	ஆனால்,	அகத்தியக்	கட் க்கைதக க் த்	தமிழ்
ஆற்றி	யி க் ம்	பங் 	மிகக்	 ைறவாம்	என்ப 	அறிய,	ஏமாற்றம்	த வதாய்
உள்ள .	 ந்ெதாைகயி ம்,	நற்றிைணயி ம்,	அவர்	பற்றிய	 றிப் 	எைத ம்
என்னால்	காண	 யவில்ைல.	 றநா ற்றில்,	ேவதேவள்வி	ெசய்ேவாரின்
வாழிடமாகப்	ெபாதிய	மைலையக்	 ம்	 றிப் 	ஒன் 	உள .	" த்தீ	விளக்கில்
ஞ் ம்,	ெபாற்ேகாட் 	இமய ம்,	ெபாதிய ம்	ேபான்ேற	."	( றம்:	2	:	23-24)

அகம்,	 றம்	என்ற	இ 	ெதாைக	 ல்களில்	ெபாதியமைல,	பாண் யர்க்
உரியதாக,	ஏ 	பாக்களில்	விளக்கப்பட் க்க,	அைத,	அகத்தியர்க்
உரியதாக் ம்	 றிப் 	எ ம்	அவற்றில்	இல்ைல.	அகத்தியனார்	காலம்,	ெதாைக
ல்களில்	மிகப்	பைழயனவாய,	அந்நான் 	ெதாைக	 ல்	பாக்க க் 	நனிமிக

அண்ைமயான .	ஆகேவ	அைவ	அவைர	மக்க ள்	ஒ வராக	ஓர்	இலக்கண
ஆசிரியராகப்	பார்த்தேத	அல்ல ,	ஒ 	ரிஷியாக	மதிக்கவில்ைல	என்ற	உண்ைமேய,
இதற் க்	காரணமாதல்	 ம்.	
பாண் யன்	ெந ஞ்ெசழியனின்	அன் க் ரிய	 லவர்	மாங் 	ம தனார்	(கிபி.
450)	அவைனப்	பாராட் ப்	பா ய	ம ைரக்	காஞ்சியில்,	ஒ 	ப தி	உைரயாசிரியர்
நச்சினார்க்கினியரால்,	அ ,	அகத்தியைரக்	 றிப்பதாகக்	காட் மள
சிைதக்கப்பட் ள்ள .	அ ,	ெந ஞ்ெசழியைனப்	பார்த் ,	"பக்க	மைலகளில்
வீழ்ந் 	ஓ ம்	அ விகைளக்	ெகாண்ட	மைலக் 	உரியவேன!	ெதன்னவர்கைள
ஓட் யவ ம்,	அ வதற் 	அரிய	ஆற்றல்	வாய்ந்தவ மாகிய	பழம்ெப ம்
கட க் ,	அ த் 	இ க்க	வி ம் ேவாேன!'’	எனப்	பாராட் கிற .	

"ெதன்னவன்	ெபயரிய	 ன்ன ம்	 ப்பின்	



ெதான் 	கட ள்	பின்னர்	ேமய	
வைரத்தாழ்	அ விப்	ெபா ப்பின்	ெபா ந!"	
																							-	ம ைரக்காஞ்சி	:	40-42	
இப்ப தி,	ெபா ள்,	ெதளி 	காணமாட்டா 	உள .	"ெதன்னவன்”	என்ப
இராவணைனக்	 றிக் ம்	என்றால்,	இராம க் 	அ த்தவனாக	இ க்க
வி ம்பினான்	ெந ஞ்ெசழியன்	என்ப 	ெபா ளாதல்	ேவண் ம்.	ஆனால்,
இராவணைனத்,	ெதன்னவன்	எனக்	 றிப்பி ம்	ஒேர	ஒ 	 றிப் ,	அ ம்	மிக ம்
பிற்பட்ட	பாட் 	ஒன்றில்	உள .	

"ெதன்னவன்	மைல	எ க்கச்,	ேசயிைழ	ஒ ங்கக்	கண் ,	
மன்னவன்	விரலால்	ஊன்ற”
																	-தி நா க்கரசர்	ேதவாரம்	தி க்கச்சி	ேமற்றளி.	
"ெதன்னவன்"	என்ப ,	பாண் ய	மன்னர்க க் ப்	ெபா வாக	இட் 	வழங் ம்
ஒ 	பட்டப்ெபயர்.	அப்பாட் ,	ஆரியப்	 ராணக்	கைதகள்	தமிழ்நாட் ல்	பரவ	இடம்
ெகாண் விட்ட	கி.பி.	ஆறாம்	 ற்றாண் ல்	பாடப்பட்ட	தாயின்	அத்ெதாடைரத்	,
ெதன்	திைசக்	கட ள்	எனக்	 றப்ப ம்	யமைன	ெவன்ற	சிவ க் 	அ த்த
நிைலயில்	இ க்க	வி ம்பினான்	ெந ஞ்ெசழியன்	என்ற	ெபா ள்	த ம்	வைகயில்
ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்,	சிவனின்,	இவ்ெவற்றிச்	ெசயல்,	ெந ஞ்ெசழியன்	காலத்
ம ைரயில்,	பலரா ம்	அறியப்பட் ந்த 	என,	உ தியாகக்	ெகாள்ள யா .
ேமேல	 றப்பட்ட	இ 	ெபா ள்க ேம,	கட் ப்பாடற்ற	கற்பைனகள்தாம்.	ஆனால்,
உைரயாசிரியர்	நச்சினார்க்	கினியரின்	விளக்கம்	ப ேமாசம்.	அவர்,	 லச்
ெசாற்கைள ம்,	ெசாற்ெறாடர்	கைள ம்	தாம்	 ற	வி ம் ம்	ெபா க்
ஏற்றவா 	இடம்	மாற்றிப்	ேபாட் த்,	ெதன்னவன்	என்ற	ெசால்	இராவணைனக்
றிப்பதாகக்	ெகாண் ,	அகத்தியர்,	தமிழ்நாட் ன்	தைலைமப்	ெபா ப்பிலி ந் ,

இராவணைன	அகற்றினார்	எனக்	 கிறார்.	தம்	 ற் க் 	ஆதரவாக,
ெதால்காப்பிய	உைரயாசிரியர்	இளம் ரணர்,	அகத்தியர்,	இராவணைன	இைசயில்
ெவன்றார்	எனக் வைத	எ த் க்	காட் கிறார்.	(இராவணைனத்	தமிழ்
நாட்ைடயாளாதப 	ேபாக்கின,	கிட் தற்கரிய	வலியிைன ைடய,	பழைம	 திர்ந்த,
அகத்தியன்	இராவணன்	ெதன்திைசயாண்டைம	பற்றித்	ெதன்னவன்	என்றார்,
அகத்தியைனத்,	ெதன்திைச யர்ந்த	ெநாய்ம்ைமேபாக,	இைறவ க் ச்	சீெராப்ப
இ ந்தான்,	என்ப 	பற்றிக்	கட ள்	என்றார்.	இராவணன்	ஆ தல்,	பாயிரச்
த்திரத் 	உைரயாசிரியர்	 றிய	உைரயா ம்	உணர்க."	(ம ைரக்	காஞ்சி	40	-

42,	உைர)	என்ற	அவர்	உைரயிைனக்	காண்க.	நச்சினார்க்கினியார்	த ம்
இப்ெபா ள்	விளக்கம்	 க்க	 க்கப்	பிைழபட்ட .	ம ைரக்காஞ்சி,
அகத்தியனாைரக்	 றிப்பிடேவயில்ைல.	
சிலப்பதிகாரம்,	பைழய	தமிழ்ப்	 ராணக்கைதகளம்,	ஆரியப்	 ராணக்கைதக ம்,



பைழய	தமிழ்ப்	பழக்க	வழக்கங்க ம்,	ஆரியப்	பழக்கவழக்கங்க ம்,	ேவ
பிரித் க்	காணாவா ,	ஒேர	இனத்ைதச்	ேசர்ந்த	பிழம் 	வ வமாக	வ க்கப்பட
வில்ைலயாயி ம்,	ஒன்ேறா	ெடான் 	கலக்கத்	ெதாடங்கிவிட்ட	கி.பி.	ஆறாம்
ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்த	ஒ 	பாட் ,	இந்தப்பாட் ம்,	தமிைழ	 தன் தலில்

ேதாற் 	வித் ,	மக்க க் க்	கற்பித்ததாகக்	 ம்	அகத்தியப்	 ராணத்தின்
லத்ைதக்	காணப்	ெபரிய	அளவில்	 ைண ரியவில்ைல	.	இ ,	இந்திரன்	மகன்

சயந்த	 மரன்,	வா லக	ஆடல்	மகள்	உ ப்பசி,	ஆகிேயாைர,	அகத்தியர்
சபித்தைதக்	 வேதா ,	அகத்தியர்	 றித்த	ேவ 	ஒ 	 றிப்ைப ம்	த கிற .
அ ,	மாடலன்	என்ற	பார்ப்பன	யாத்திரிகன்	 மரியில்	நீராடச்	ெசல்வதன்	 ன்,
அகத்தியர்	இ ந்த	மைலைய	வலங்	ெகாண்டைதக்	 கிற .	

"ெதய்வ	மால்வைரத்	தி னி	அ ள	
எய்திய	சாபத் 	இந்திர	சி வெனா 	
தைலக்ேகால்	தானத் ச்	சாபம்	நீங்கிய	

மைலப்ப ம்	சிறப்பின்	வானவர்	மகளிர்'’
										-	சிலம் 	:	அரங்ேகற் க்	காைத	:1	-	4	
"மாமைற	 தல்வன்	மாடலன்	என்ேபான்	
மாதவ	 னிவன்	மைலவலம்	ெகாண் 	,	
மரியம்	ெப ந் ைற	ெகாள்ைகயிற்	ப ந் ”

														-	சிலம் 	:	அைடக்கலக்காைத	:	13-15	
அ த்த	ெப ங்காப்பியமாகிய	மணிேமகைல,	ேமேல	 றிய	காப்பியமாம்
சிலப்பதிகாரக்	காலத்ைதச்	ேசர்ந்ததாகக்	ெகாள்ளப்ப ம்,	அ ,	பைழய
தமிழிலக்கிய	மர கள்	எல்லாம்,	சமஸ்கி த	இலக்கிய	மர களால்,	தமிழிலக்’
கியத்திலி ந் 	 ைமயாக	ெவளிேயற்றப்பட் விட்ட	மக்களின்	வாழ்க்ைக
ைற,	ஆரிய	ஆதிக்கத்தின்	கீழ்	 ைமயாகக்	ெகாண்டவரப்பட் விட்ட

மக்க க் 	இட் 	வழங்கிய	தமிழ்ப்	ெபயர்கெளல்லாம்,	சமஸ்கி தப்	ெபயர்களால்
இடம்	ெகாள்ளப்பட் விட்ட	காலத் 	“நிகழ்ச்சிகைளப்	பற்றிேய	 கிற .
ஆனால்,	இந்தக்	காப்பிய ம்,	அகத்தியர்	பற்றிய	கைதகளில்	ஒ 	சிலவற்ைறேய
ெகாண் ள .	அவற் ள்	ஒன் ,	நீர்ேவட்ைக ற்ற	காந்தமன்	என்ற	ேசாழ	மன்னன்
ேவண்ட,	அமர	 னிவனாம்	அகத்தியனைடய	நீர்க் டம்	கவிழத்	ேதான்றிய
காவிரிப்	ெபண்ைணக்	 றிப்பி கிற .	

"கஞ்ச	ேவட்ைகயின்	காந்தமன்	ேவண்ட,	
அமர	 னிவன்	அகத்தியன்	தனா 	
கரகம்	கவிழ்த்த	காவிரிப்	பாைவ'’.
																	-	மணிேமகைல	:	பதிகம்.	10-12	
ஸ்காந்த	 ராணம்,	இந்த	ேவண் ேகாள்	வி த்தைத,	இந்திர க் 	ஏற் கிற .



சமஸ்கி தத்தில்	காவிரி,	காேவரி	என	அைழக்கப்ப கிற .	காேவரி,	கேவரன்
என்ற	 னிவன்	மகளாகக்	 ப்பட் ள .	இக்கைத,	மணிேமகைலயில்,
"தவாநீர்க்	காவிரிப்	பாைவ	தன்	தாைத	கேவரன்”	(மலர்வனம்	 க்க	காைத	:	55-
56)	"கேவர	கன்னி”	(பீ ைக	கண் 	பிறப் 	உணர்ந்த	காைத	:	62)	எனக்
றிப்பிடப்பட் ள .	இக்கைத;	ஆக்ேநய	 ராணத்தில்	 றப்பட் ப்பதாக,

தி வாளர்.	டாக்டர்.	உ.	ேவ.	 வாமிநாத	அய்யர்	அவர்கள்	 கிறார்.	(மணி:	9:52.
அ க் றிப் 	காண்க)	மற்ெறான் ,	அகத்தியர்	ஆைணயிட,	வானிைடத்
ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த	அ ரர்க் ரிய	ேகாட்ைடைய	அழித் ,	அவ்	ெவற்றி
றித் த்	ேதாளில்	ெதா 	அணிந் ,	ெதா த்ேதாள்	ெசம்பியன்	எ ம்	ெபயர்

ெகாண்ட	ேசாழ	மன்னன்	ஒ வன்,	தன்	தைலநகரில்	காவிரிப் ம்பட் னத்தில்
இ பத்ெதட் 	நாட்கள்	நைடெப ம்	இந்திரவிழாவின்	ேபா 	வந்தி க் மா ,
இந்திரைன	ேவண் க்ெகாள்ள,	அவ ம்	அதற் 	இைசந் 	வந்தி ந்த
நிகழ்ச்சிையக்	 றிப்பி கிற .	

"ஓங் 	உயர்	மலயத் 	அ ந்தவன்	உைரப்பத்	
ங்கஎயில்	எறிந்த	ெதா த்ேதாள்	ெசம்பியன்,	

விண்ணவர்	தைலவைன	வணங்கி	 ன்	நின் 	
மண்ணகத் 	என்	தன்	வான்பதி	தன் ள்	
ேமேலார்	விைழய	விழாக்ேகாள்	எ த்த	
நாேலழ்	நாளி ம்	நன் 	இனி 	உைற 	என,	
அமரர்	தைலவன்	ஆங்க 	ேநர்ந்த .
																		-	மணிேமகைல	:	விழாவைற	காைத	:3-9	

இதன்	ெபா ள்	:	ஓங்கி	உயர்ந்த	மைலக் 	உரிய,	அரிய	தவம்	 ரிந்த	 னிவன்
ஆைணயிட,	வானில்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த	ேகாட்ைடைய	அழித்தல்,	ெதா
அணிந்த	ேதாளிைன	உைடய	ேசாழன்,	வானவர்.	தைலவனாம்	இந்திரைன
வணங்கி,	அவன்	 ன்	நின் 	"மண் லகில்,	எனக் 	உரிய	சிறந்த	தைலநகரில்
ெபரியவர்கள்	வி ம்ப	விழாக்	ெகாண்டா ம்,	இ பத்ெதட் 	நாட்களி ம்	வந்
நன் 	இ ப்பாயாக"	என	ேவண் க்	ெகாள்ள,	ேதவர்	தைலவ ம்	அ 	ேநர்ந்தான்
என்பதாம்.	
ெகாண்டாட	மறந் விட்டதால்,	தைலநகைரக்	கடல்	ேகாளாம்	ேபரழி க்
உள்ளாக்கிவிட்ட	இந்திரவிழா	வந்த	வரலா 	இ .	அப்பாட் ன்	பிற்ப தியில்,
அகத்தியர்	 றித்த	மற்ெறா 	 றிப் ம்	இடம்	ெபற் ள .	அ ,	பர ராமன்,

த்திரிய	அரசர்கைளெயல்லாம்	அழித் 	வ ம்ேபா ,	காவிரிப்	 ம்பட் னத் க்
காவல்	ெதய்வம்,	மைறந் 	ெகாள் மா 	ஆைணயிட,	காந்தமன்	என்ற	அரச ம்
யர்	தீர்ந் விட்ட 	என	அகத்தியன்	அறிவிக் ம்	வைர,	தைலநகைரக்

காக் மா 	பின்ேனா க் 	ஆைணயிட் ,	அம் னிவர்	தவப்பள்ளியில்	மைறந்
வாழ்ந்த	நிகழ்ச்சிையக்	 றிப்பி கிற .	



"மன்ம ங் 	அ த்த	ம வாள்	ெந ேயான்	
தன் ன்	ேதான்றல்	தகா 	ஒளி	நீ	எனக்	
கன்னி	ஏவலின்	காந்த	மன்னவன்....
............................	
அமர	 னிவன்	அகத்தியன்	தனா 	
யர்	நீங் 	கிளவியின்	யான்ேதான்	றள ம்	

ககந்தன்	காத்தல்”	
																-	மணிேமகைல:	சிைறெசய்காைத:25-27	மற் ம்	35-36	
இதன்	ெபா ள்:	அரசர்	 லத்ைத	அழித்த,	ம 	என்றவாள்	ஏந்திய	ெந ய
தி மாலாம்	பர ராமன்	 ன்	ேதான் வ 	தகா ,	நீ	மைறந் 	ெகாள்	எனக்
கன்னித்	ெதய்வம்	ஆைணயிட,	காந்த	மன்னவன்	ேதவ னிவனாம்	அகத்தியன்

ம்,	 யர்	தீர்ந் விட்ட 	என்ற	ெசால்	ேகட் ,	நான்	வ ம்	வைர	ககந்தா!
காப்பாயாக	என்பதாம்.)	

கி.பி.	 தலாம்	ஆயிரத்தாண் ைனச்	ேசர்ந்த	இந்தக்	கைதகள்	எதி ம்,
அகத்தியர்,	ெதய்வ	ஆசிரியனிடமி ந்த	தமிைழப்	ெபற்ற 	அல்ல 	கற்றைதக்
றிப்பிடவில்ைல.	ஆகேவ,	பிற்காலத்ேத	வாழ்ந்த	அகத்தியனார்,	 தல்

தமிழிலக்கணத்ைத	எ திய	உண்ைம	நிகழ்ச்சி	,	 தல்	அகத்தியர்,	தமிைழச்
சிவன்	அல்ல 	 ப்பிரமணியரிடமி ந் 	கற் த்	ெதன்னிந்திய	மக்க க் க்
கற் த்	தந்தார்	என்ற	 ராணக்	கைதயாக	மாறிய .	உைரயாசிரியர்கள்	ெப கிப்
பழங்காலம்	 றித்த	 ராணக்கைதகைளக்	கட் விட்ட	கிபி.	இரண்டாம்
ஆயிரத்தாண் ல்	நிகழ்ந்தி க்க	ேவண் ம்.	பாயிரம்	எனப்ப ம்	ெதால்காப்பிய
ன் ைரயில்	நச்சினார்க்கினியர்	 வேத,	 ராணக்	கைதகளில்

ப ேமாசமான .	அகத்தியனார்,	தம் ைடய	மாணவர்,	திரண மாக்கினியாைரத்
தம்	மைனவி	ேலாபா த்திைரைய,	விதர்ப்பத்திலி ந் 	ெபாதி	மைலக்
அைழத் வ மா 	பணித்தார்.	அேத	சமயம்	தம்	மைனவிைய	நான் 	ேகால்
அளவிற் க்	 ைறவாக	அ கக் டா 	என் ம்	எச்சரித்தார்.	ேலாபா
த்திைர ம்,	திரண மாக்கினி ம்,	ெவள்ளம்	ெப க்ெக த்	ேதா ம்

ைவைகையக்	கடக்க	ேநரிட்டேபா ,	அவள்	ெவள்ளத்தால்	அ த் ச்
ெசல்லாதி க்கத்	தம்	ைகக்ேகாைல	நீட் 	அைதப்	பற்றிக்	ெகாள் மா 	ேவாபா
த்திைரயிடம்	 றினார்.	அவ்வாேற	ஆற்ைறக்	கடக் ம்	ேபா ,	ெவள்ளப்

ெப க் 	மி தியால்	ேகாலில்,	ஒ 	ேகால்	அளேவ	இைட	ெவளி	இ க்க	ேநரிட்ட .
அவ்வைகயில்	திரண மாக்கினி	ஆசிரியரின்	தைட த்தரைவ	மீறிவிட்டார்.
க ஞ்சினம்	உைடய	ஆசிரியர்,	இைதக்	ேகள்வி ற் ம்,	'நீங்கள்	இ வ ம்
வர்க்கம்	 கக்	கடவீர்	அல்லராக"	எனச்	சாபம்	இட்டார்.	அ 	ேகட்ட	மாணவ ம்

"நாங்கள்	ெசய்யாத	பிைழக் 	எங்கைளச்	சபித்த	நீ ம்	 வர்க்கம்	 கக்	கடவீர்
அல்லராக"	என	எதிர்ச்சாபம்	இட்டார்.	ெதால்காப்பியம்	இ க்க	அகதக்தியம்



அழிந் விட்டைத	விளக்க	இக்கைத	 றப்பட்ட 	ேபா ம்.	
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பழந்தமிழர்	 ைற	இன்ன ம்	வ வாக	நைடெபற்ற 	

தங்களிைடேய	பிராமணர்கள்	வாழத்	ெதாடங்கிவிட்ட	நிைலயி ம்,
அகத்தியனா ம்,	ெதால்காப்பியனா ம்	ஆரிய	நாகரீகத்ைதத்	தமிழ்	நாட் ல்

த்த	 யற்சி	ேமற்ெகாண் விட்ட	நிைலயி ம்,	மக்களில்	ெப ம்ப தியினர்,
ஆரிய	நாகரீகம்,	தங்களிைடேய	இடம்	ெபறாத 	ேபாலேவ	வாழலாயினர்.
பழங்காலத்தில்,	தங்கள்	 தாைதயர்	வாழ்ந்த	அேத	 ைறயில்	வாழ்ந்தனர்;	காதல்
ெகாண்டனர்.	அவர்களின்	ெதாழில்கள்,	பழக்க	வழக்கங்கள்,	நம்பிக்ைககள்
ஆகியவற்றில்,	 ன்ேனார்கைளக்	கண் ப்	பின்பற்றினர்.	அதாவ ,	அைவ
சிறி ம்	மா படேவயில்ைல.	கீேழ	ெகா த்தி க் ம்	எ த் க்	காட் க்கள்,
கிறித் வ	ஆண் 	பிறப்பதற் 	 ந்திய,	எளிய	சிற் ர்	வாழ்க்ைக	என்பைத
உணர்ந் 	ெகாள்ளப்	ப ப்பவர்க் 	 ைண	நிற்கம்.	சில	 ற்றாண் கள்	கழித் ச்,
சமஸ்கி தக்	கற்பைனப்	பாடல்கள்,	தமிழர்	அறிைவ	அ ைம	ெகாண் ,
அவர்களின்,	அழகிய	இயற்ைகேயா ையந்த	இனிய	பாடல்கைள	அழிக்கத்
தைலப்பட்டேபா 	ைகவிட் விட்ட	தங்கைளச்	 ழ	உள்ள	எளிய
இயற்ைகேயா ையந்த	இனிய	பாடல்கைள	அழிக்கத்	தைலப்பட்டேபா 	ைகவிட்
விட்ட	தங்கைளச்	 ழ	உள்ள	எளிய	இயற்ைகக்	காட்சிகளிலி ந்ேத	தம்
அகத் ண் 	தைலத்,	தாம்	ெபற்றி ந்த	அந்நிைலையச்	சமஸ்கி த
நாகரீகத்ேதா 	ெதாடர் 	ெகாண் விட்ட	அந்நிைலயி ம்	தமிழ்ப்	பாடல்கள்	ெபற்
வந்தன	என்பைத ம்	அைவ	உணர்த் ம்.	

���	��������	����	��������
மக்களின்	 க்கியத்	ெதாழில்,	உண 	உற்பத்தி.	அ 	பல	இடங்களில்
விளக்கப்பட் ள .	“ேவங்ைக	மரங்கள்	நிைறந்த,	ெவப்பம்	மிக்க	சிவந்த	ேமட்
நிலத்தில்,	கார்	காலத் ப்	ெப மைழயால்	ஈரப்பக் வப்பட்ட	நிலத்ைதக்,	கீழ்மண்
ேமல்மண்ணாகி	நன் 	 திப மா 	பலசால்	உ ,	விைதத் ,	 ைளத்
இளம்பயிராக	இ க் ம்	ேபா ,	காற் 	உள்	 ைழய	வழி	ெசய்ய ம்,
வ த்தமின்றிக்	கைள	அகற்ற ம்,	பயிர்	நன் 	தைழப்பதற் 	இடம்	த மா ,
நிலத் 	இ க்கத்ைத	ெநகிழ்விக்க ம்	தாளி	அ த் ,	அ 	ெசய்ததன்	பயனாய்,
பயிர்	நன் 	ெசழித் 	வளர்ந்தி க் ம்	ேபா 	கைள	அகற்றிவிடேவ	இைலகள்



தைழத் ப்	ெப கி,	அண்ைமயில்	 ட்ைட	இட்ட	ெபண்மயிலின்	அழகிய	ேதாைக
ேபா ம்	ேதாற்றம்	வாய்ந்த	கரிய	தண் கள்	நீண் ,	ஒ 	ேசரக்	கதிர்விட் ,
கதிர்களின்	அ யி ம்,	 னியி ம்	உள்ள	மணிகள்	ஒ ேசர	 ற்றிக்	காய்த்த
வரைக	அ க்க ம்,	திைனையக்	ெகாய்ய ம்,	எள்	க த் 	எள்ளினங்காய்
ற்ற ம்,	வளமான	ெகா களில்	ெவள்ளவைரக்	ெகாத் ,	ெகாய் ம்	நிைல	எய்த,

நிலத்தில்	 ைதத் ப்	 ளிப்ேபறப்	பண்ணிய	ம ைவப்	 ல்	ேவய்ந்த	சிறிய
ைசகளில்	அைனவர்க் ம்	வழங்க,	ெகாதிக் ம்	ந 	ெநய்யில்	வ கடைல

ள்ள,	ேசா 	ஆக்கி	 க் ம்	அரிய	காட்சி	ஒ 	பாட் ல்	விளக்கப்பட் ள .	

"ெவப் ள்	விைளந்த	ேவங்ைகச்	ெசஞ் வல்	
கார்ப்ெபயல்	கலித்த	ெப ம்பாட் 	ஈரத் ப்	
ழி	மயங்கப்	பல	உ ,	வித்திப்,	

பல்லி	ஆ ய,	பல்கிைளச்	ெசவ்விக்	
கைளகால்	கழாலின்,	ேதாள்ெதாலி 	நந்தி,	
ெபண்மயில்	 னிற் ப்	ெபைட	க ப்ப	நீ க்,	
க ந்தாள்	ேபாகி,	ஒ ங் 	பீள்	விரிந் ,	
கீ ம்	ேம ம்	எஞ்சாைமப்	பலகாய்த் ,	
வாலிதின்	விைளந்த	 வர 	அரியத்	
திைன	ெகாய்யாக்,	கவ்ைவ	க ப்ப,	அவைரக்	
ெகா ங்ெகா 	விளரிக்காய்	ேகாட்பத	மா ,	
நிலம்	 ைதப்,	ப னிய	மட் ன்	ேதறல்	
ல்ேவய்	 ரம்ைபக்	 ெதா ம்	பகர்ந் ,	
ந ெநய்க்	கடைல	இைசப்பச்	ேசா 	அட் "
																																 றம்	:	120	:	1-74	

மைலநாட் ல்,	உ 	உண ப்	ெபா ட்கைள	உற்பத்தி	ெசய்ய	ேவண் ய,
இன்றியைமயாத	ஒன் 	அன் .	உ வ 	ேவண்டாேத,	உண ப்	ெபா ள்
கிைடக் ம்	நிைல	கீழ்வ ம்	,	பாக்களில்	விளக்கப்பட் ள .	“உ வர்	உ
விைளவிக்க”	ேவண்டாமல்,	தாேம	விைள ம்	உண ப்	ெபா ட்கள்	நான் 	உள..
தலாவ ,	சின்னஞ்சி 	இைலகைளக்	ெகாண்ட	 ங்கில்	ெநல்,	இரண்டாவ ,

பலா,	இனிய	 ைவ ைடக்	கனிகைளக்	காய்த் த்	ெதாங்கவி ம்.	 ன்றாவ ,
ெகா 	ெகா 	என	வளர்ந்தி க்கம்,	வள்ளிக்	ெகா ,	கிழங் கைள	மண் ள்
விட் க் ம்;	நான்காவ ,	அழகிய	நிறம்	வாய்ந்த,	 ரங் கள்	பாய,	மைலகள்,
தன்னிைட	கட்டப்பட் க் ம்	அைடகளிலி ந் 	ேதைனச்	ெசாரி ம்”	
"உழவர்	உழாதன	நான் 	பயன்	உைடத்ேத;	
ஒன்ேற,	சிறியிைல	ெவதிரின்	ெநல்விைள	 ம்ேம;	
இரண்ேட	தீஞ் ைவப்	பலவின்	பழம்	ஊழ்க்	 ம்ேம;	
ன்ேற,	ெகா ங்ெகா 	வள்ளிக்	கிழங் 	வீழ்க் ம்ேம;	



நான்ேக,	அணிநிற	ஓரி	பாய்தலின்	மீதழிந் 	
திணிெந ம்	 ன்றம்	ேதன்	ெசாரி	 ம்ேம”..
																											 றம்	:	109	:	3-8	
"கிைளகள்	ேதா ம்,	மைல	 க கள்	ேதா ம்	ேதனைடகள்	கட்டப்பட் த்	ெதாங்க,
பலா	 தலாம்	மரங்களில்	பழங்கள்	 ைல ைலயாகத்	ெதாங்க,	மைலகளிலி ந்
அ விகள்	மாைல	ேபால்	உ ண்ேடா 	வர,	ெகால்ைலகள்	.	ேதா ம்	வர ,	சாைம,
திைனேபா ம்	பதினா வைகக்	 லங்கள்	ெப கிவிைளய,	இம்மைலநா ,
எக்காலத் ம்	ெப வளம்	உைடய 	என,	அதன்கண்	பல்லாண் 	வாழ்ந் ,	அைதப்
பிரிந் 	ேபாக	ேநர்ந்தேபா 	வியந் 	பாராட் ம்	ெப ைம ைடய ”..	

“பிரசம்	 ங்கப்,	ெப ம்பழம்	 ணர	
வைர	ெவள்	ள வி,	மாைலயின்	இழிதரக்,	
லம்	எல்லாம்	 லம் க,	நா ம்	

மல்லற் 	அம்ம	இம்மைலெக 	ெவற் எனப்	
பிரிந்ேதார்	இரங் ம்	ெப ங்கல்	நா "
																	-	நற்றிைண	:	93:	1-5	
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மைல	நாட் 	வழியில்,	இ ளில்	வ வதால்	ேந ம்	இைட க க் 	ஆளா ம்
வைகயில்	இரவில்	வாரற்க	என் ,	ஓரிளம்	ெபண்,	தன்	காதல க் 	எ த் க்

ம்	அறி ைரயிைன	நிைன ட் ம்	வைகயில்,	ேவடன்	ஒ வன்	வாழ்க்ைகயில்
இடம்	ெப ம்	பல்ேவ 	நிகழ்ச்சிகைள,	ஒ 	 லவர்	விளக்கி ள்ளார்.	"சிலிர்த்
நிற் ம்	மயிர்கள்	அடங்கிய	க த்திைன	உைடய	ஆண்பன்றி,	உணவின்ைம	யால்
ேதாலாய்வற்றி	இைளத் விட்ட	ெபண்	பன்றி டன்	ெசன் ,	 ற்ற	வளர்ந்
திைனக்	கதிர்கைள	அளவின்றித்	-	தின் 	அழித் விட்ட 	கண்ட	கானவன்,
மைலவழியில்,	ெசல் தற் 	அரிய	 ைழ	அ ேக	ப ங்கியி ந் ,	அம் .	எய்
ெகான்ற,	ெவள்ளிய	ெகாம் கைளக்	ெகாண்ட	அந்த	ஆண்	பன்றிைய	அணி
ெசய் 	ெகாண்ட	கரிய	 ந்தைல	உைடய	அவன்	மைனவி,	அ த் த்,	தன்
ற்றத்தார்	வீ க க்ெகல்லாம்	ெசன் 	ப த் க்	ெகா க் ம்	உயர்ந்த	மைல

நாட் க் 	உரிய	தைலவேன	க ஞ்சினம்	ெகாண்ட	களிற்றியாைன,	 லியின்
வ ைகைய	எதிர்ேநாக்கிக்	காத் 	நிற் ம்	இரவில்,	நீ	இங் 	வ தைல,	நீ
அஞ் கின்றாயல்ைல;	ஆனால்,	நான்	ெபரி ம்	அஞ் கின்ேறன்;	ஆகேவ,	பாம்
அடங்கியி க் ம்,	ஈரம்பட்ட	 ற்ைறக்	கர க்	 ட்டம்	கார்ேமகம்	ேபாலச்	 ழ்ந்
ெகாண் ,	பறித் 	எ க் ம்,	மைலயகத் ச்	சி வழியில்	இனி	வாராேத"	
"பிணர்ச் வல்	பன்றி,	ேதால் ைலப்	பிணெவா 	
கைணக்கால்	ஏனல்	ைகம்மிகக்	கவர்தலின்,	



கல்லதர்	அ ப் ைழ	அல்கிக்,	கானவன்	
வில்லில்	தந்த	ெவண்ேகாட் 	ஏற்ைறப்	
ைனயி ம்	க ப்பின்	மைனேயாள்,	ெதாண் க்	

ைற	ப க் ம்	ெந மைல	நாட!	
உர ச்சின	ேவழம்,	உ லி	பார்க் ம்	
இரவின்	அஞ்சாய்;	அஞ் வல்;	அரவின்	
ஈரைளப்	 ற்றம்	காெரன	 ற்றி,	
இைரேதர்	எண் 	இனம்	அக ம்	
வைரேசர்	சி ெநறி,	வாரா	தீேம;”
																				-	நற்றிைண	:	336	
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ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் 	நிலத்தில்	எ ந்த	ஒ 	பாடல்:	
"ெபாய்ைகயின்	மீன்	ேதர்ந் ண்ட	நாைரகள்,	ெநற்கதிர்ப் 	ேபாரில்	ெசன்
உறங் ம்.	ெநய்தல்	வ மள 	வளத்தால்	அழ 	ெபற்ற	வயலில்,	ெநல்	அ வைட
ெசய் ம்	உழவர்,	 ைக	அவிழ்ந் 	மலர்ந்த	இதழ்கைள ைடய	ஆம்பலின்	அகன்ற
இைலயாலான	ெதான்ைனயில்,	ம ண் ,	ெதளிந்த	கடலைல	எ ப் ம்	சீரான
ஒலிகளின்	தாளத்திற் 	ஏற்ப	ஆ 	மகி ம்,	நன்ெசய்	வளமிக்க	நாட் ற் 	உரிய
ேவந்ேத	பழம்	:	உண் வான்	வி ம்பி,	ஆகாயத்தில்	உயரப்	பறந் ,	மைலக்
ைககள்	எதிெராலிக்கப்	ேபேராலி	எ ப்பியவாேற	ெசன் ,	ஆங் ள்ள

பழமரங்கள்,	ப வம்	கழிந் 	ேபாகக்,	காய்ப் 	மாறிவிட்ட 	கண் 	ஏமாந் ,
வ ந்தி,	வறிேத	மீ ம்	பறவைகைளப்	ேபால,	வ வார்க் 	வைரயா 	வழங் வன்
என்ற	உன்	 கழ் ரத்த	வந் ,	உன்	 கழ்பா ம்	நான்,	வறிேத	மீளக்	கடவேனா	?”	

"ெபாய்ைக	நாைர,	ேபார்வில்	ேசக் ம்	
ெநய்தலம்	கழனி	ெநல்லரி	ெதா வர்	
ம் வி 	ெமன்பிணி	அவிழ்ந்த	ஆம்பல்	

அகலைட	அரியல்	மாந்தித்	ெதண்கடல்	
ப திைர	இன்சீர்ப்	பாணி	 ங் ம்	
ெமன் ல	ைவப்பின்	நன்னாட் ப்	ெபா ன!	
பல்கனி	நைசஇ,	அல் 	வி ம் 	உகந் ,	
ெப மைல	விடரகம்	சிலம்ப	 ன்னிப்,	
பழ ைடப்	ெப மரம்	தீர்ந்ெதனக்,	ைகயற் ப்	
ெபறா 	ெபய ம்	 ள்ளினம்	ேபால,	
நின்	நைசதர	வந் ,	நின்	இைச வல்	பரிசிேலன்	

வ விேயன்	ெபயர்ேகா?"



																( றம்	:	209	:1-12)	
ஒ 	ெதாழில்	நைடெப ம்	நிலத்தின்	ெபா வான	 றிக்ேகாள்க ம்,	மிகமிக
எளிய	நிகழ்ச்சிக ம்,	தமிழ்நாட் ப்	 லவர்களிடமி ந் ,	அப் லவர்கள்,	பிற்காலச்
சமஸ்கி த	இலக்கியக்	கற்பைனப்	பாடல்களின்	ெசல்வாக்	கின்	அ த்தமான
பி ள்	சிக்கிக்	ெகாள்வதற் 	 ன்னர்,	நன்மிக	இனிய	பாடல்கைளப்
ெபற்றி ந்தன.	இவ்வா 	பா கிற 	ஒ 	பாட் :	

"மைட	அைடத்தி ந்த	பல்லாற்றா ம்	மாண் ற்ற	 ளத் 	நீர்,	மைடதிறந் விட்ட
வழி,	அக் ளத்தினின் ம்,	அந்நீேரா 	 றம்	ேபாந் ,	கால்வாைய	அைடந் ,
ெசன் 	தி ம்பிய,	ெபரிய	ெகாம்பிைன ைடய	வாைளமீன்,	அக்கால்வாயிலி ந் ,
ேச பட் க்	கிடக் ம்	வய ள்	 ந் 	ஓ ,	ஆங் 	உ ெகாண் க் ம்
எ ைமக்	கடாக்களின்	காற்ேச பட்ட	 ள்ளிகைள ைடய	ேமற் றத்ேதா ,
நிலத்ைதச்	ேச பட	மாறிமாறி	உ ம்	உழவர்களின்	ைகக்	ேகா க் ம்	அஞ்சா
ெச க் ற் ,	ேசற்றின்	ேமல்	வரப் 	ஓரமாகேவ	ஓ ,	ேமற்ெகாண் 	ேபாகமாட்டா
தைட ற் ப்	ேபாய்,	அவ்வரப்	ப யிேலேய	 ரளத்	ெதாடங் ம்.	
"மாண்	ெப ங் ளம்	மைடநீர்	விட்ெடனக்	,	
கால்	அைணந் 	எதிரிய	கைணக்ேகாட் 	வாைள,	
அள்ளல்	அம்	கழனி	உள்வாய்	ஓ ப்	
பக ேச 	உைதத்த	 ள்ளிெவண்	 றத் ச்	
ெசஞ்சால்	உழவர்	ேகால் ைட	மதரிப்	
ைபங்கால்	ெச வின்	அைண தல்	 ர ம்
																		நற்றிைண	:	340	8-8	

ஆற் ப்	பள்ளத்தாக் 	வாழ்க்ைக ைற	பற்றிய	இன்ெனா 	ெசய் ள்	இேதா:
"ெசந்ெந ப் 	ெகா ந் 	விட் 	எரிவ 	ேபான்ற	ெசந்தாமைர	மலர்களின்
இைடயிைடேய,	கதிர்	 ற்றிய	ெசந்ெநல்லின்	தாைள	அரிந் 	அரி	அரியாகப்
ேபாட் ப்	பணி	 ந்த	உழவர்,	தங்க க் க்	 டங்கைளக்	ெகாண் வ ம்	வண் ,
ேசற்றில்	ஆழ்ந் வி ன்,	அ ேபாக்கச்	சிறந்த	க ம் த்த கைள	அ க்கி	இைட
ெய க் ம்,	பா ம்	 னலால்	வளம்மிக்க	ஊரின்	தைலவேன!	ெநற்ெபாரிகள்
ேபா ம்,	 ன்கம் 	மலர்கள்	உதிர்ந் 	கிடக் ம்	அகன்ற	நீர்த் ைறகள்	அழ 	ெபற	,
ஒளிவீ ம்	ெநற்றி ம்,	நல்மணம்	மிக்க	மலர்கள்	 ய,	காண்பதற் 	இனிைம	த ம்
திரண்ட	 ந்த ம்,	மாவ க்கள்	ேபா ம்	கண்க ம்,	மார்பில்	அைச ம்	 த் ச்
சர ம்,	இவற்றால்	 ம்	 ண்ணிய	அழ ம்	உைடயாேளார்	இளம்	பரத்ைதெயா ,
இைடயறா 	ஓ க்ெகாண்ேட	இ க் ம்	 னலில்,	ேநற் 	விைளயா 	மகிழ்ந்தைன
என் 	ஊரார்	பல ம்	 வர்.	ஆகேவ,	உ தியாக,	நீ,	நாணம்	இழந்தவேன”.	

"எரி	அைசந்தன்ைன	தாமைர	இைடயிைட	
அரிந் கால்	 வித்த	ெசந்ெநல்	லிைனஞர்,	



கள்	ெகாண் 	ம ம்	சாகா 	அளற் ரின்,	
ஆய்க ம் 	அ க்கம்	பாய் னல்	ஊர:	
ெபரிய,	நாணிைல	மன்ற;	ெபாரி	எனப்	
ன் 	அவிழ்	அகன் ைறப்	ெபாலிய,	ஒன் தல்,	
ந மலர்க்	காண்வ ம்	 ம்பல்	 ந்தல்,	
மாைழேநாக்கின்,	காழ்	இயல்	வன ைல	
எஃ ைட	எழில்நலத் 	ஒ த்தி	ெயா ,	ெந ைந	
ைவ னல்	அயர்ந்தைன”.
																			அகம்	:	116	:	1-10	
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கடற்கைர	நிலப்பரப்பாம்	ெநய்தல்	நிலத்தின்	 க்கியத்	ெதாழில்,	மீன்பி த்தல்,
அத்ெதாழில்,	பாடல்	 ைன ம்	தம்	 லைமக் 	ஏலா	இழி ைடப்	ெபா ளாம்	என்
லவர்	க த	வில்ைல	,	‘'கதிரிட் 	 க்கித்	தி த்தமாகச்	ெசய்யப்பட்ட	வலிய
கயிற்றால்	பின்னப்பட்ட	“	ெபரிய	ெபரிய	மீன்பி 	வைலகைள,	இ ேபால்	 ழங் ம்
அைலகள்	ஓயாக்	கடலில்	இ ம்ெபா ட் ,	அவ்வைலகள்	நிைறய	ஏற்றப்பட்ட
ேதாணிையப்	பாகர்களால்	பிணித் க்	ெகாண் 	ெசல்லப்ப ம்.	அடக் தற் 	 ரிய
களிற்ைறப்	ேபாலப்,	பரதவர்	ெச த் வர்	மலர்கள்	உதிர்ந் 	கிடக் ம்	 மணல்
பரந்த	கானற்ேசாைலயில்,	 ன்ைன,	தன்	 ண்ணிய	மகரந்தப்	ெபா கைள;	ஓயா
வீசிக்	ெகாண்ேடயி க் ம்.	கீழ்க்	காற் 	வந் 	ேமா ந்ேதா ம்,	நாைரகளின்
ெவண்ணிற	 கில்	 வித்	 ர்க் ம்	ெதளிந்த	கடற்கைரக்கண்	நிற் ம்
கண்டல்	மரங்கைள	ேவலியாகக்	ெகாண்ட	ஊர்"	
"வ க்கதிர்	திரித்த	வன்ஞாண்	ெப வைல	
இ க் ரல்	 ணரிப்	ெபௗவத் 	இ மார்,	
நிைறயப்	ெபய்த	அம்பி,	காேழார்	
சிைறய ம்	களிற்றின்,	பரதவர்	ஒய் ம்	
ேபாதவிழ்,	 மணல்	கானல்	 ன்ைன ண்	தா 	
ெகாண்டல்	அைசவளி	 க் 	ெதா ம்,	 கின்	
ெவண் றம்	ஓசிய	வார்க்கம்,	ெதண்கடல்	கண்டல்	ேவலிய	உர்".
																																		-	நற்றிைண	:	74	:	1-4	:	6-10	

பின்வ ம்	அழகிய	ெசய் ளில்,	ஒ 	மீனவப்	ெபண்	தன்	உறவினர்,	விைரந் 	வீ
தி ம்பமாட்டார்	என்பைதக்	 றித்,	தன்	காதலைனத்	தன்	மைனயில்	இர 	தங்கிச்
ெசல் மா 	அைழக்கிறாள்.	"கீழ்க்கடலிலி ந் 	எ ந் ,	நல்ல	ெசந்நிறக்
கதிர்கைளப்	பரப்பிப்	பகற்ெபா ைத	ஒளிமயமாக்கிவிட்ட	ஞாயி 	ேமற் 	மைலயில்
மைறந் வி ம்,	 ன்பத்ைதத்	 	ேபால்	 ன்ேபாக்கிப்	பின்னர்	வந் 	தங்கிவிட்ட
யர்த 	மாைலப்	ெபா ைத,	ஒளிவீ ம்	வைள	அணிந்த	மகளிர்	தத்தம்



மாளிைககளில்,	எதிர்ெகாண் 	வரேவற்க,	மீன்	ெகா ப்ைப	உ க்கி	எ த்த
ெநய்வார்த் 	ஏற்றிய	ஒளிவிளக் களின்	ேபெராளி	வீ ம்	நீல	நிறக்கடலில்	எ ம்
அைலகள்	ேமா ம்	கைரயிடத்ேத	உள்ள,	ஆரவாரப்	ேபெராலி	எப்ேபா ம்	ஒலித் க்
ெகாண்ேட	இ க் ம்	எம்	பாக்கத்தில்	இன் 	இ ந் ,	எம்மைனயில்	எம்ேமா
தங்கியி ப்பின்,	உனக் 	ஏேத ம்	 றைபா 	உளதாேமா?	சிவந்த	 லால்,
வைளத் 	வைளத் 	 யிட் ச்	ெசய்த	அழகிய	வைல	ேக ற் ப்	ேபாமா
அ த் க்	ெகாண் 	ஓ விட்ட,	எதிர்ப்ப ம்	எைத ம்	ெகால்லவல்ல	 றாமீைனத்
தம்	வல்லைமெயல்லாம்	காட் ,	அகப்ப த்திக்	ெகாள்ளா 	எம்	 ற்றத்தார்	வறிேத
வ வார்	அல்லர்.	ஆகேவ	தங்கிச்	ெசன்ேமா"	
" ணகடல்	இவர்ந் 	 உக்கதிர்	பரப்பிப்	
பகல்ெக 	ெசல்வன்	 டமைல	மைறயப்	
லம் வந் 	இ த்த	 ன்கண்	மாைல	
இலங் வைள	மகளிர்	வியன்நகர்	அயர,	
மீன்நிணம்	ெதா த்த	ஊன்	ெநய்	ஒண் டர்,	
நீல்நிறப்	பரப்பில்	தயங் திைர	உைதப்பக்	
கைரேசர் 	இ ந்த	கல்என்	பாக்கத் 	
இன் 	நீ	இவைண	ஆகி,	எம்ெமா 	
தங்கின்	எவேனா?	ெதய்ய;	ெசங்கால்	
ெகா 	அவ்வைல	பரியப்	ேபாகிய	
ேகாட்	 றாக்	 றித்த	 ன்ெபா 	
ேவட்டம்	வாயா 	எமர்	வா	ரலேர”
																						நற்றிைண	:	215	

ெநய்தல்	நிலத் 	மக்களின்	வாழ்க்ைக	வாய்ப் கள்,	ஒ 	பாட் ல்
விளக்கப்பட் ள்ளன.	"ெநல்ைல	அ வைட	ெசய் ம்	ெபரிய	உழவர்,	ெசங்கதிர்
பரப்பிக்	கா ம்	ஞாயிற்றின்	ெவயில்	ெவப்பம்	தாங்கமாட்டாத	ேபா ,	ெதளிந்த	கடல்
நீரில்	பாய்ந் 	கைள	தீர்வர்.	திண்ணிய	மீன்பி 	படகாம்	திமிைல	உைடய	வலிய
பரதவர்,	உண்டார்க் 	உரம்	ஊட் ம்	ம ண் ,	இனிய	 ரைவக்	 த்தின்
தாளத்திற் 	ஏற்ப	ஆ த்	திைளப்பர்.	கடல்	அைலகள்	 ம்	 வலால்	தைழத்
வளர்ந் 	 ன்ைனயின்	ேதன்	நிைறந்த	மலர்களால்	ஆன	மாைல	அணிந்த	ஆடவர்,
ஒளிவீ ம்	வைள	அணிந்த	மகளிர்க் 	நீராடலில்	வலக்ைக	ெகா த் 	உத வர்,
வண் கள்	வந் 	ெமாய்க்க்	மலர்ந்த,	 ளிர்ந்த	ந மணேம	நாறிக்
ெகாண் க் ம்	கானலில்	தைழத்தி க் ம்	கடல்	 ள்ளி	மாைல	அணிந்த	வைள
அணிந்த	மகளிர்,	வானளாவ	வளர்ந்தி க் ம்	பைனயின்	 ங்கின்	இனிய	நீ ம்,
ெபாதி ற	வளர்ந்தி க் ம்	க ம்பின்	225மக்கள்	வாழ்க்ைக	....	சா ம்,	மணல்
ேமட் ல்	நிற் ம்	ெதன்ைனயின்	இனிய	இளநீ ம்	ஆகிய	 ன் 	நீைர ம்	கலந்

த் விட் ,	மைழநீர்,	ஆற் நீர்,	ஊற் 	நீர்	என்ற	 ந்நீராம்	கடல்	நீரில்	பாய்ந்



ஆ வர்".	
"ெநல்	அரி ம்	இ ந்ெதா வர்,	
ெசஞ்ஞாயிற் 	ெவயில்	 ைனயின்,	
ெதண்கடல்	திைர	மிைசப்	பா ந் ,	
திண்திமில்	வன்	பரதவர்	
ெவப் ைடய	மட் ம்	உண் 	
தண் ரைவச்	சீர் ங் ந் !	

வல்	கலித்த	ேதம்பாய்	 ன்ைன	
ெமல்	இணர்க்	கண்ணி	மிைலந்த	ைமந்தர்,	
எல்வைள	மகளிர்	தைலக்ைக	த உந் ,	
வண் பட	மலர்ந்த	தண்ந ம்	கானல்	
ண்டகக்	ேகாைத	ஒண்ெதா 	மகளிர்	

இ ம்பைனயின்	 ம்ைபநீ ம்,	
ங்க ம்பின்	தீஞ்சா ம்,	

ஒங் 	மணல்	 வ த்தாைழத்	
தீநீேரா 	உடன்	விராஅய்	
ந்நீர்	உண் .	 ந்நீர்	பா ம்"

																				- றம்	:	24:1-16	

(" ந்நீர்	உண் 	-	(பைன	 ங்கின்	நீர்,	க ம்பின்	சா ,	ெவங்கின்	இளநீர்	-	)	 ந்நீர்
(ஆற் நீர்,	ஊற் நீர்,	மைழ	நீர்)	பா ம்"	என்ற	வரியில்	அழகிய	ெசால்ேலாவியம்
அைமந்தி ப்ப 	காண்க)	
தைலவைன,	ஓர்	இர 	தங்கித்	தைலவிக் 	ஆ தல்	அளிக் மா 	ேதாழி
வற் த் ம்	ஒ 	ெசய் ள்,	ெநய்தல்	நிலத் 	வாழ்க்ைக	நிைல,	வாழ்க்ைக
ைறகள்	பற்றிய	மற்ெறா 	காட்சிையத்	த கிற .	மீன்	உண் ம்	பசிய	கால்கைள

உைடய	ெவண்ணிறக்	ெகாக் க்	 ட்டம்	ெசவ்ேவள்	 கன்	மார்பில்	கிடந்
ஒளிவி ம்	ெவண்	 த்தாரம்	ேபால,	ெசவ்வானத்தில்	எ ந் 	வரிைசயாக	பறந் .
ேபாமா ,	பகற்ெபா ைத	ெமல்ல	ெமல்லக்	கழித் 	விட்ட	ஞாயி ,	ேமற் 	மைலயில்
ெசன் 	மைறந் 	விட்டான்.	மிக்க	நாணத்ைத ம்	ெமல்லிய	சாயைல ம்	உைடய
சிறியவளாகிய	இவேளா,	தன்	சிறந்த	அழ 	ெக மா ,	உன்	பிரி க் 	ஏங்கி,
அழகிய	 ளிர்ந்த	கண்கலங்க	ஓயா 	அழத்	ெதாடங்கி	விட்டாள்.	தைலவ!
அதனா ம்,	உப்பங்கழியில்	உள்ள	 றா	மீன்	 த்தியதால்	 ண் ற்ற
கால்கைள ைடய	உன்	ேகாேவ 	க ைத,	நீர்	நிைறந் 	க த் த்	ேதான் ம்	நீண்ட
கழிையக்	கடக்கமாட்டா 	ெமலிந் 	விட்ட .	ஆதலா ம்,	வலிய	வில்ேலந்தி	உன்
உடன்	வ ம்	வீரர்கேளா ,	இவ்விரவில்	ெசல்லா ,	இைளப்பாறி,	பைனமரங்கள்
ஓங்கி	வளர்ந்தி க் ம்	ெவண்மணல்	பரந் 	கிடக் ம்	ேதாட்டங்	களில்,	தன்
ைணைய	அைழப்பான்	ேவண் ,	அன்றில்	அக ம்	அவ்விடத்தில்,	சின்னம்	சி



ங்ெகாத் க்	கைள ைடய	ெநய்தல்	வளர்ந் கிடக் ம்,	உப்பங்கழி	 ழ்ந்த
எங்கள்	நாட் ன்	கண்,	நீ	தங்கிச்	ெசல்வாயாக;	அவ்வா 	தங்கிச்	ெசல்வதால்
வ வெதா 	ேக 	ஏேத ம்	உண்ேடா?”	
”ெந ேவள்	மார்பின்	ஆரம்	ேபாலச்	,	
ெசவ்வாய்	வானம்	தீண் 	மீன்	அ ந் ம்	
ைபங்கால்	ெகாக்கின்	நிைறபைற	உகப்ப	
எல்ைல	ைபபயக்	கழிப்பிக்,	 டவயின்	
கல்	ேசர்ந்	தன்ேற,	பல்கதிர்	ஞாயி ;	
மதெரழில்	மைழக்கண்	க ழ,	இவேள	
ெப நாண்	அணித்த	சி ெமன்	சாயல்	
மாண்நலம்	சிைதய,	ஏங்கி	ஆனா .	
அழல்ெதாடங்	கினேள;	ெப ம்;	அதனால்	
கழிச் றா	எறிந்த	 ண்தாள்	அத்திரி	
ெந நீர்	இ ங்கழிப்	பரிெமலிந் 	அைசஇ,	
வல்வில்	இைளயெரா 	எல்லிச்	ெசல்லா 	
ேசர்ந்தைன	ெசலிேன,	சிைத வ 	உண்ேடா	?	
ெபண்ைண	ஓங்கிய	ெவண்மணல்	படப்ைப	
அன்றில்	அக் ம்	ஆங்கண்,	
சி ரல்	ெநய்தல்	எம்ெப ங்கழி	நாேட”
																											அகம்	:	120	

����	�����	��������
வறண்ட	பாைலயில்,	வாழ்க்ைக	நிைல	மிக ம்	க னமாம்." ய	ெவள்ைள
ஆைடைய	விரித் 	விட்டாற்ேபால்	ேதான் மா 	ெவயில்	விரிந் 	கா ம்,	ேகாைடப்
ப வரம்	நீண்ட	மைலச்சாரலில்,	ெகா ய	பசி ைடய	ெசந்நாய்,	வா ய
மைரயாைவக்	ெகான் 	ேவண் 	மட் ம்	தின் ,	விட்ெடாழித்த	எஞ்சிய	இைறச்சி
ெந ந்ெதாைலவில்	உள்ள	-	ேவற் 	நாட் லி ந் ,	கடத்தற் 	அரிய
அப்பாைலையக்	கடந் 	ெசல் ம்	வழிப்	ேபாேவார்க் 	உண் ம்	உணவா ம்
ெகா ைம	மிக்க,	ெவப்பம்	மி ந்த	அரிய	வழி"	
" கில்	விரித்தன	ெவயில்அவிர்	உ ப்பின்	
என் ழ்	நீ ய	 ன்றத் க்	கவாஅன்,	
ஒய்பசிச்	ெசந்நாய்,	உயங் மைர	ெதாைலச்சி	
ஆரீந்தன	ஒழிந்த	மிச்சில்,	ேசய்நாட் 	
அ ம் ரம்	ெசல்ேவார்க் 	வல்சி	ஆ ம்	
ெவம்ைம	ஆரிைட
																	-	நற்றிைண	:	43	:	1-6	



பாைல,	தனக்ேக	உரிய	இனிய	அழகிய	காட்சிகைளப்	ெபறாமலில்ைல.	"வைளந்த
சிறகிைன	உைடய	பறவைகளின்	உள்ளங்கால்	 வ கள்	வரிைச	வரிைசயாகப்
ெபா ந்திய,	நீர்வற்றிய	இடங்கள்	ேதா ம்	ெமல்லிய	 ண்மணல்	ப ந் 	கிடக்க,
ெமல்ெலன	வீ ம்	வாைடக்காற் 	வறண் .	ேமாதியதால்,	க ம்பின்	ெவண்ணிறப்
,	 தல்	ேதா ம்	ஒ 	ேசர	விரிந் ,	அரச க் 	வீசப்ப ம்	கவரி	ேபால்	ஆ 	அழ

ெசய்ய,	ெகாண்டல்	ெகாண்டலான	ேமகங்கள்	நீங்கிச்	ெசல்வதால்,	மாறி	மாறிக்
கண்	விழித் க்	காட் வ ேபால்,	ஞாயி 	ேதான்றித்	ேதான்றி	மைறய,	பகற்காலம்
கழிய,	மாைலப்	ெபா ெதா 	இராக்காலம்	வந் 	ேசர்த ம்,	பனி	வி ந் 	கால்
ெகாள் ம்".	
"ெகா ம்	சிைற	
உள்ள 	ெபாறித்த	வரி ைடத்	தைலய	
நீர்	அழி	ம ங்கின்	ஈரயிர்	ேதான்ற	

வளராவாைட	உளர் நனி	தீண்டலின்,	
ேவழ	ெவண் 	விரிவான	பல டன்	
ேவந் வீ 	கவரியின்	 ம் தல்	அணிய,	
மைழகழி	வி ம்பின்	மாறி	ஞாயி 	
விழித் 	இைமப்ப ேபால்	விளங் 	அைறய	
எல்ைல	ேபாகிய	ெபா தின்	எல்உறப்	
பனிக்கால்	ெகாண்ட	ைப ள்	யாமம்”.
																-	நற்றிைண	:	241	:	1-10	

என்றா ம்,	மக்கள்	ெப வாரியாக,	அைதக்	கடந் 	ெசல்ல	ேவண் யி ந் ம்,
பாைல,	ெபரி ம்	,	பா ற்ேற	இ ந்த .	‘'பாைல	வழிையக்	கடந் 	ெசல் ம்	மக்கள்,
அ த் ப்ேபாட்ட	பிரண்ைடக்	ெகா ,	இ யால்	தாக் ண் 	சித ண்ட	பசிய
பாம்பின்	 ண் கள்	ேபால	வழிய ேக	வறிேத	வீழ்ந் 	கிடக் ம்	அப்பாைலக்
காட் ல்,	உப் 	வணிகர்	 ட்டம்	விட் ப்	ேபான	கல்	அ ப்பில்,	வலிய	வில்ைல ைடய
ஆறைல	கள்வர்,	ஊைன,	மணம்	உண்டாகப்	 க்கி	உண்பர்”,	
“ஆ ெசல்	மாக்கள்	அ த்த	பிரண்ைட	
ஏ ெப 	பாம்பின்	ைபந் ணி	க ப்ப	
ெநறி	அயல்	திரங் ம்	அத்தம்,	ெவறிெகாள	
உமண்சாத் 	இறந்த	ஒழிகல்	அ ப்பின்	
ேநான்சிைல	மழவர்	ஊன்	 க் 	அய ம்”.
																											அகம்	:	179	:	5-9.	
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வாழ்வதற் 	நன்மிக	இனிய	இடம்	 ல்ைல	.	"மைழ	கால்	இறங்கிப்	ெபய் ம்	மைழப்
ப வத் ப்,	ெப மைழ	ெபய் 	ஓய்ந்த	கைடசி	நாளன் ,	பைனநார்	ெகாண் 	பல
காலிட் ப்	பின்னிய	ெமல்லிய	உறி,	பால்பாைனேயா 	ஒ 	ைகயில்	ெதாங்க,
தீக்கைடேகால்	 தலாம்	க விகைள	ஒ 	ேசர	இட் ச்	 க்கிய	ேதால்
ைபைய ம்,	மைழக் 	மைறப்பா ம்	பைன	ஓைலயாலான	 ைடைய ம்	 கில்
கட் க்	ெகாண் ,	பால்விைல	 றி	விற் ச்	ெசல் ம்	இைடயன்,	ேமய் லத்தில்,
சி சி 	 ளிகளாக	ஓயா 	வி ந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்	மைழச்சாரல்,	தன்
உடலின்	ஒ 	 றத்ைத	நைனத் க்	ெகாண் ப்ப ம்,	ெபா ட்ப த்தாமல்,
ைகக்ேகாைல	நிலத்தில்	ஊன்றி,	ஒ 	காைல	அதன்	ேமல்	ைவத் ,	ஓய்வான
நிைலயில்	நின்றவாேற	,	இதழ்கைளக்	 வித் 	அவன்	எ ப் ம்	வீைள	ஒலிையக்
ேகட்கம்	ஆ கள்,	பிறர்க் ரிய	 லம்	ெசன் 	ேமய்ந் விடாமல்,	அவ்ெவாலிக்
மயங்கி,	அவைனக் ழ	அடங்கி	நிற் ம்	அம் ல்ைல	நிலத்தில்,	இர 	ெந ம்
ெபா 	ஆயி ம்	வி ந்தினர்	வந் விட்டால்	மகிழ்ந் 	வரேவற்பவ ம்,	கணவன்
றிய	ெசாற்பிைழயா 	இல்	இ ந் 	நல்லறம்	ஆற் ம்	கற் ைடயா ம்,	ெமல்லிய

சாய ம்	இளைம	நலம்	மாறா	அழ ைடயா ம்	ஆகிய	இல்லத்தரசி	வாழ்கின்ற
வீ 	உள ."	

"வான்	இ ப் 	ெசாரிந்த	வயங் ெபயல்	கைடநாள்	
பாணி	ெகாண்ட	பல்கால்	ெமல்	உறி,	
ெஞலிேகால்	கலப்ைப	அதெளா 	 க்கிப்	
பறிப் றத் 	இட்ட	பால்	ெநாைட	இைடயன்,	
ண்பல்	 வைல	ஒ 	திறம்	நைனப்பத்	

தண் கால	ைவத்த	ஒ ங் நிைல,	ம விளி	
சி தைலத்	ெதா தி	ஏமார்த் 	அல் ம்	
றவின ேவ,	ெபாய்யா	யாணர்	
அல்லில்	ஆயினம்,	வி ந் வரின்	உவக் ம்	
ல்ைல	சான்ற	கற்பின்

ெமல்லியல்	 மகள்	உைறவின்	ஊேர."
																							நற்றிைண	:	142	

ல்ைலயில்	மிக ம்	இன்பம்	த ம்	ப வம்	இளேவனில்,	"ப வவரவால்
இைலகெளல்லாம்	ப த் 	உதிர்ந் 	ேபான	பிடவமரத் க்	கிைளகெளல்லாம்
அ ம்பலர்ந் 	நிைறந் 	விட்டன;	 தல்கள்	ேதா ம்	படர்ந் 	கிடக் ம்	 ல்ைலக்
ெகா கள்	 த் க் ங்கின	;	ெகான்ைற	மரங்கள்,	ெபான்	ேபா ம்	மலர்கைள
ஈன்றன.	காயாவின்	சி சி 	கிைளகளில்	நீலமணி	ேபா ம்"	பன்மலர்கள்	நிைறந்
விட்டன.	இவற்றிற்ெகல்லாம்	காரணமான	கார்காலம்	ெதாடங்கி	விட்ட .



ெபண்மான்,	ம ண் 	ம ண் 	விழிக் ம்	அழகிய	கண்கைள	உைடயவாய	தன்
ட் கேளா 	களர்நிலம்	ேநாக்கி	ஓ 	விடேவ,	அவற்றின்பால்	ெகாண்ட

ஆ ாக்காதல்	ெநஞ்ேசா ,	அவற்ைறத்	ேத 	அைல ம்	ஆண்மான்	அேதா
விைரகிற ;	காண்பாயாக.'’	
"இைலயில்	பிடவம்	ஈர்மலர்	அ ம்பப்,	
தல்	இவர்	தளவம்	 ங்ெகா 	அவிழப்	
ெபான்	எனக்	ெகான்ைற	மலர,	மணிஎனப்	
பன்மலர்க்	காயா	 ஞ்சிைன	கஞலக்,	
கார்	ெதாடங்	கின்ேற	காைல......
........................	
கழிப்	ெபயர்	களரில்	ேபாகிய	மடமான்	
விழிக்கண்	ேபைதெயா 	இனன்	இ ந் 	ஓடக்	
காமர்	ெநஞ்செமா 	அகலாத்	
ேத உ	நின்ற	இரைல	ஏேற”	
																	-	நற்றிைண	:	1	-	15	:	6	-	10	

ேகட்க	இனிப்பன,	 ல்ைலக்காட் 	ஒலிகள்,	“ேதனைடகள்	கட்டப்ெபற்றி க் ம்
ெந ய	 கைள ைடய	மைலச்சாரலில்	 விந்த	இைலகைள	ெந ங்கக்	ெகாண்ட

ண்ைடயில்,	வானத்தில்	விளங் ம்	மீன்	 ட்டம்	ேபாலக்	'காட்சி	த மா ,
ெவண்ணிறப்	 க்கள்	 த் க்	 ங் ம்	நள்ளிரவின்	ந யாமத்தில்,	ஆட் க்
ட் கைள,	மைழ	மைறக் ம்	ஓைலப்	பாைய	 கில்	ெகாண்டவாேற,	ஒ

ேசரக்ெகாண் 	காத் க்கிடக் ம்	இைடயன்,	இனிய	மணம்	கம ம்	 ல்ைல	‘
மலர்கைளத்	ேதான்றிப்	 க்கேளா ,	வண் கள்	வந் 	ெமாய்க் மா 	ெதா த்த
மாைலைய,	அதினின் ம்	நீர்த்	 ளிகள்	ஓ க,	தைலயில்	அணிந் 	ெகாண் ,
ளிர்	ேபாக்க,	எ ப்பிய	சி 	தீயில்	தன்	உள்ளங்ைககைளக்	காய

ைவத் க்ெகாண்ேட,	ஆட் 	மறிகைள	விரட் வான்	ேவண் 	எ ப் ம்	நீண்ட	ஒலி,
திைனப் னத்ைத	அழிக்கவ ம்	சிறிய	கண்கைள	உைடய	பன்றியின்
ெப ங் ட்டத்ைத	விரட் வான்	ேவண் ,	அத்திைனப்	 னத்ைதக்	காத் கிடப்பார்,
அைவ	வ வ 	அறிந் 	ஊ ம்,	ெபரிய	ெகாம்பின்	ஓைசெயா 	கலந் 	வந்
ஒலிக் ம்	 ல்ைலக்காட் ன்	இைடேய	உள்ள	நா "	

"ேதம்ப 	சிமயப்	பாங்கர்ப்	பம்பிய	
ைவயிைல	 ண்ைட	ெவண் க்	 ைழய	

வான்	எனப்	 த்த	பானாள்	கங் ல்,	
மறித் உத்	ெதா த்த	ப ப் ற	இைடயன்	
தண்கமழ்	 ல்ைல,	ேதான்றிெயா 	விைரஇ	
வண் படத்	ெதா த்த	நீர்வார்	கண்ணியன்,	
ஐ ப 	ெகாள்ளி	அங்ைக	காயக்	



நரி	உளம் ம்	கார்இ ள்	ெந 	விளி,	
சி தானி	பன்றிப்	ெப நிைர	க ய	
ைதப் னம்	காவலர்	நிைனத்தி ந் 	ஊ ம்	

க ங்ேகாட் 	ஓைசெயா 	ஒ ங் 	வந் 	இைசக் ம்".
																			அகம்	:	94	:1	-	11	
"வட்டவட்டக்	கண்கைள ம்	 ரிய	வாயலைக ம்	உைடய	ெபண்	காக்ைக,
இளைமயால்	ந ங் ம்	இற கைள ைடய	தன்	 ஞ் கைள	அைனத்தவாேற	தன்
இனக்	காக்ைககைள ம்	 வி	அைழத் ,	 கிய	கால்கைள	நட் க்கட்டப்
ெபற் ,	உண ப்	ெபா ட்கைள	நிைறயச்	ேசர்த் 	ைவத்தி க் ம்	மைனகளின்
ன் றத்தில்	இட் ைவத்தி க் ம்,	க ைணக்	கிழங்கின்	ெபாரிக்கறி	ெயா

கலந்த,	ெசந்ெநல்	அரிசியாலான	ெவண்ேசாற் த்	திரைளத்	ெதய்வங்க க்
இ ம்	பலிெயா 	கவர்ந் 	உண்ணக்	 யி க் ம்"	

"ெகா ங்கண்	காக்ைகக்	 ர்வாய்ப்ேபைட,	
ஒ ங் சிைறப்	பிள்ைள	தழீஇக்	கிைள	பயிர்ந் 	
க ங்கண்	க ைணச்	ெசந்ெநல்	ெவண்ேசா 	

ைடப்	பலிெயா 	கவரிய,	 ங்கால்	
ைட	நன்மைன	 வின	இ க் ம்"

																		-	நற்றிைண	:	367	51	-	5	

ெபா மக்களின்	இவ்வாழ்க்ைக	விளக்கம்	வ ைமயில்	வா ம்	ஒ 	வீட் ன்
படப்பி ப்ேபா 	 ம்.	ேசா 	ஆக் தல்,	அறேவ	மறந் 	ேபானைமயால்,
ேதய் றா 	கட் ய 	கட் யப ேய	ேகா 	உயர்ந் 	நிற் ம்	அ ப்பில்,	காளான்கள்
த் க்	கிடக்க,	உடைல	வாட் ம்	பசியால்	வ ந்திப்,	பால்	வறண் 	ேபாகேவ,	ேதால்

ெமலிந் ,	பால்	வ ம்	 ைள ம்	 ர்ந் 	பயனற் ப்	ேபான	 ைலயில்	வாய்
ைவத் ச்	 ைவக் ந்ேதா ம்,	பால்	வாராைம	கண் 	அழத்	ெதாடங்கிவி ம்	தன்
மகளின்	 கத்ைதக்	கா ம்ெதா ம்	நீரால்	நிைறந் வி ம்	கண்களாகிவி ம்
மைனேயாள்'’.	
"ஆ நனி	மறந்த	ேகா உயர்	அ ப்பின்	
ஆம்பி	 ப்பத்	ேதம் பசி	உழவாப்	,	
பாஅல்	இண்ைமயின்	ேதாேலா 	திரங்கி	
இல்லி	 ர்ந்த	ெபால்லா	வ ைல	
ைவத்ெதா 	அ உம்	தன்	மகத் கம்	ேநாக்கி	

நீெரா 	நிைறந்த	ஈரிதழ்	மைழக்கண்என்	
மைனேயாள்"
															-	 றம்	:	164:	1-7	
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இக்கால	அளவில்,	சிற் ர்களில்	இன் 	காணப்ப ம்	அத்தைனத்	ெதாழில்க ம்
ெசயல்பட	ேவண் ய	அள க் ,	வாழ்க்ைகத்தரம்	ெவ வாக	 ன்ேனறிவிட்ட .
இத்	ெதாழில்	கள்,	 லவர்க க் 	நல்ல	உவைமகளாக	உதவலாயின,	‘இ ம்	ைபப்
பயன்ப த்திப்	பல	க விகைள	வ த் க்	ெகா க் ம்	ெகால்லன்	உைலக்களத்தில்,
காய்ச்சிய	இ ம்ைப	விைசத் 	அ க்	 ம்	சம்மட் யின்	அ கைளத்	தாங்கி
உ க் ைலந் 	ேபாகா 	நிற் ம்	பட்டைடக்	கல்ைலப்	பைகவரால்	அழி ற் ப்
ேபாகா	ஒ 	ெப 	வீர க் 	உவைம	 றி ள்ளார்	ஒ 	 லவர்”.	
“இ ம் பயன்	ப க் ம்	க ங்ைகக்	ெகால்லன்	
விைசத் 	எறி	 டெமா 	ெபா உம்	
உைலக்கல்	அன்ன	வல்லா	ளன்ேன”
															- றம்	:	170	:	15	-	17	

ம த	நிலத்தில்	 ளத்தின்	அைடகைரயில்	வளர்ந்தி க் ம்,	அரம்	ேபா ம்
ட்கைள	உைடய	பிரம் க்	ெகா 	ேபா ம்	ெகா ைய	உைடய	ஆம்பலின்,	நீர்	 ைறய

நீர்	மட்டத் க் 	ேமல்	உயர்ந் 	 ண் க் ம்	இைல,	அைசந் 	அைசந் 	வ ம்
வாைடக்காற் 	வீ ந்ெதா ம்,	விரிந் 	அடங் ம்	காட்சிக் க்	ெகால்லன்
உைலக்களத்தில்	காற் 	அ க்க	விைசத் 	இ த் வி ம்	 த்திைய	உவைம
காட் ள்ளார்	ஒ 	 லவர்"	
"'பழனப்	ெபாய்ைக	அைடகைரப்	பிரம்பின்	
அரவாய்	அன்ன	அம் ள்	ெந ங்ெகா 	
அ வி	ஆம்பல்	அகலைட	 டக்கி,	
அைசவரல்	வாைட	 க்கலின்,	ஊ ைல	
விைசவாங் 	ேதாலின்	வீங் 	ெஞகி ம்"
																				-	அகம்	:	96	:	3-7	
தீ	ஓங்கி	எரிந் 	அடங்கிய	நிைலயில்,	ெநய்யில்	பக் வப்	பட் 	மிதக் ம்
இைறச்சித்	 ண் க க் ப்	ப த்தி	 ற் ம்	ெபண்,	ெகாட்ைட	நீக்கி
அ த் க் வித் 	ைவத்தி க் ம்	ப த்திக்	 வியல்கைள	உவைமயாக்கி ள்ளார்
ஒ 	 லவர்,	

"ப த்திப்	ெபண் ன்	ப வல்	அன்ன	
ெந ப் ச்	சினம்	தணிந்த	நிணம்	தயங் 	ெகா ம் ைற".
																													- றம்	:	125	:	1-2	
இரட்ைட	இரட்ைடயாகக்	கைவத்த	கதிர்கைளக்	 ற்றிப்	 ைடத் 	எ த்த
வரகரிச்ேசாற்ைற ம்,	கால்நைடச்	சாணங்களால்	ஆன	எ 	 விந் 	கிடக் ம்
ெத வில்,	காலத்ேத	விைளந்தி க் ம்	ேவைளயின்	ெவண் க்கைள,	ெவள்ளிய
தயிரில்	மிதக்க	விட் 	ஆய்ச்சியர்	ஆக்கிய	 ளிக்	 ழம்ப ம்	வயிறார	உண்
அவைரக்	காய்கைளக்	ெகாய் ம்	ெதாழிலாளிையப்	படம்பி த் ள்ளார்	ஒ 	 லவர்.	



"கைவக்கதிர்	வரகின்	அைவப் 	ஆக்கல்,	
தாெத 	ம கில்	ேபாெதா 	ெபா ளிய	
ேவைள	ெவண் 	ெவண்தயிர்க்	ெகாளீஇ	
ஆய்மகள்	அட்ட	அம் ளி	மிதைவ	
அவைர	ெகாய் நர்	ஆர	மாந் ம்"
																				 றம்	:	215	:1-5	
காண்பவர்	க த்ைத	ஈர்க் ம்	த தியற்றதான	இழி	ெதாழி ம்	 லவர்களின்
கவியார்வத்ைதத்	தணித் 	விடவில்ைல.	"ஊரில்	விழாத்	ெதாடங்கிவிட்ட .
அப்ேபா 	பைற	ெகாட் தல்	ேபா ம்	பணி	ஆற்ற	ேவண் வ 	அவன்	,	கடைம.
ஆகேவ	ஆங் ம்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	பிள்ைளப்	ேபற்றிற் 	உரிய	காலம்.	மைனவிக்
வந் 	விட்ட .	அப்ேபா 	உடனி ந் 	அவ க் 	உதவ	ேவண் வ ம்
இன்றியைமயாத ;	ஆகேவ,	வீட் ற் ம்	ெசல்ல	ேவண் ம்,	இதற்கிைடயில்
ஞாயி ம்	மைறயத்	ெதாடங்கிவிட்டான்.	மைழ	ெபய்ய ம்	ெதாடங்கிவிட்ட .
இந்நிைலயில்	கட் க் க்	கயி 	பின் ம்	ெதாழிற்கடைம	ேமற்ெகாண் 	விட்ட
அத்ெதாழிலாளி,	அப்பணிைய	விைரந் 	 த் 	விட் 	ேமற் றிய	இ பணிகள்
றித் 	விைரயத்	 க் ம்	நிைலயில்,	பின் ம்	வார்ேகாத்த	அவன்	ைக	ஊசி

விைர ம்	விைரவிைனச்	ெசால்ல	இயலா .	அவ்விைரவிைனத்,	தன்ைன	ெவல்வார்
யாேர ம்	உளேரல்	வ க	என	வஞ்சினம்	 றி	வந்தி க் ம்	ேவற் ர்	வீரேனா
ேபாரிட் 	ெவல்லத்	 க் ம்,	ஆத்திமாைல	அணிந் ,	அவ் ர்	வீரனின்	உள்ள
விைரவிற் 	உவைம	காட் ள்ளார்	ஒ 	 லவர்”.	

“சா தைலக்	ெகாண்ெடனப்,	ெபண்ஈற் 	உற்ெறனப்,	
பட்ட	மாரி,	ஞான்ற	ஞாயிற் க்	
கட் ல்	நிணக் ம்	இழிசினன்	ைகய 	
ேபாழ் ண் 	ஊசியின்	விைரந்தன் 	மாேதா!	
ஊர்ெகாள	வந்த	ெபா ந்ெனா 	
ஆர் ைன	ெதரியல்	ெந ந்தைன	ேபாேர"
																								- றம்	:	82	
ஊரில்	நிகழ	இ க் ம்	விழாக்கைள	ஊர்	மக்க க் 	அறிவிக் ம்
அறிவிப்பாளர்களாகப்	பழங்காலத்தில்	 யவர்க ம்	பணி ரிந் ள்ளனர்.	"அ ம்
கட் ய	கதிர்	ேபால்	ேதான் ம்,	ஒளிவீ ம்	மலர்கைளக்	ெகாத் க்	ெகாத்தாக	ஈ ம்
ெநாச்சி	மாைல	அணிந் ,	ஆ ேபால்	அகன் 	நீண்ட	ெத வில்,	ஊரில்	உள்ளார்
யாவ ம்	ேகட்க,	‘இவ் ரில்,	இன்ன	நாளில்	இன்ன	விழா	நைடெப ம்;	விழாவிற்
பங் 	ெகாள்ள	வ க'	என	அறிவித் ச்	ெசல் ம்	அறிவால்	 திர்ந்த	 யவேன.
ஆம்பல்	ெந ங்க	வள மள 	வளம்மிக்க	வயல்கைள ம்,	ெபாய்ைகைய ம்	உைடய
ஊ க் ,	விழா	அறிவிக்கச்	ெசல் ைவயாயின்,	அவ் ர்	மகளிைர,	' ரிய
பற்க ம்	அகன்ற	அல் ம்	உைடயீர்'	என	அவர்	நலம்	பாராட் 	அைழத் ,



'ெதறித் 	இைச	எ ப் வதற் 	ஏற் ைடய	நரம் 	கட் ய	யாழில்	பாடத்த ம்
பாடல்கைள	இனிதாக	இைசக்கவல்ல	உங்க ர்ப்	பாணன்	ெசய் ம்
ன்பங்க க் க்	கணக்கில;	அவன்	உைரப்பன	எல்லாம்	ெமய்ேய	ேபால்

ேதான்றி ம்,	அைனத் ம்	ெபாய்ேய;	ெபாய்ைய	 	மைறத் 	ெமய்ேய	ேபால்
வதில்	வல்லவன்	அப்பாணன்.	ஆகேவ	அவன்	 வதில்	ெபரி ம்	விழிப்பாய்

இ ப்பீர்களாக	என	இைத ம்	அறிவித் வர	இய ேமா?	அறிவித் 	வர
ேவண் கிேறன்	எனப்	ெபண்	ஒ த்தி,	 யவைனப்	பார்த் க்	 றியதாக	ஒ
ெசய் ள்	:	
"கண்ணி	கட் ய	கதிர	அன்ன	
ஒண் ரல்	ெநாச்சித்	ெதரியல்	 ,	
ஆ கிடந்	தன்ன	அகல்ெந ம்	ெத வில்,	
சா என	 வ ம்	 வாய்	 யவ!	
இ ம்	ஆங்கண்	 வன்றிசின்	மாேதா!	
ஆம்பல்	அமன்ற	தீம்ெப ம்	பழனத் ப்	
ெபாய்ைக	ஊர்க் ப்	ேபாேவா	யாகிக்,	
ைககவர்	நரம்பின்	ப வல்	பாணன்	
ெசய்த	அல்லல்	பல் வ;	ைவ	எயிற் 	
ஐ 	அகல்	அல் ல்	மகளிர்!	இவன்	
ெபாய்ெபாதி	ெகா ஞ்ெசால்	ஓம் மின்	எனேவ..
																														-	நற்றிைண	:	200	

யவன்,	ஒ வைகயில்	ேகாயில்	 சாரியாக ம்	இ ந் 	பலி	ெகா ப்ப ம்
ெசய்வன்.	பழைம ம்	ெவற்றிச்	சிறப் ம்	வாய்ந்த	 ரில்	பரந் 	அகன்ற	ஊர்
மன்றத்தில்,	விழாத்	ெதாடங் வதற் 	 ன்னர்,	நீல	மணி	ேபா ம்	மலர்க்
ெகாத் க்கைள	உைடய	ெநாச்சிமாைல	அணிந்த	,	உ வா ம்,	உள்	அறிவா ம்
த்த	 யவன்,	தான்	இ ம்பலிைய	உண் மா ,	பலி	உண் ம்	கட ைள ம்,

காக்ைககைள ம்	அைழப்பைதக்	 கிற 	பிறிெதா 	ெசய் ள்.	
"மணிக் ரல்	ெநாச்சித்	ெதரியல்	 ப்,	
பலிகள்	ஆர்ைகப்	பார் 	 யவன்	.	
இ பலி	 வ ம்	அகன்தைல	மன்றத் 	
விழ த்தைலக்	ெகாண்ட	பழவிறல்	 ர்".
										-	நற்றிைண	:	293	:	1-4	

யவனின்	மந்திரக்	ைகத்திறன்	இன்ன ம்	அழித் .	விடவில்ைல.
ழந்ைதகைள,	‘அக்கி’	எனப்ப ம்	ேதால்	ேநாய்	பற்றிக்	ெகாண்ட ம்,	அவற்றின்

தாய்மார்,	 ழந்ைதகைளக்	 யவனிடம்	ெகாண் ெசல்ல,	அவன்	ஒ 	 ச்சிைய,
ஒ வைகச்	ெசம்மண்	 ழம்பில்	நைனத் ,	அக்ெகாப் ளங்கள்	உள்ள	ப திையச்



ற்றி,	யாளி	எனப்ப ம்	ஒ 	கற்பைனப்	ேபயின்	உ வத்ைத	வைரயச்,	சில
நாட்க க் 	ெகல்லாம்	அந்ேநாய்	மைறந் 	ேபாய்வி ம்.	
உைடகைள	ெவ த் க்	கஞ்சி ட்டல்,	பாடற்ெபா ளாக	அைமவதற் த்
த தியற்ற	சி 	ெசயல்களாகப்	 லவர்க்	நிைனக்கவில்ைல.	" த் 	 தலாம்
களியாட்டங்கள்	ஒ பால்	நிகழ,	ஓயா 	விழாக்	ெகாண்டா க்	ெகாண் க் ம்

ர்களில்,	ஆைட	கைளப்	ப த்தி	ஆைட,	பட்டாைட	என	இனம்	பிரித்
அ க் ப்	ேபாகத்	 ைவத்தளிக் ம்	ெதாழிைலக்	ைகேயாய்வதில்லாமல்
ெசய்வதால்	வ ைம	அறியா 	வா ம்	சலைவத்	ெதாழில்	மகள்	ஒ த்தி,	சின்னம்
சி 	 த்ெதாழில்கள்	ெகாண்ட	சிறந்த	ஆைடக் ,	இரவில்	ேசாற் க்கஞ்சி	ஊட் ம்
சிறப் 	ஒ 	பாட் ல்	 றப்பட் ள ".	

“ஆ யல்	விழவின்	அ ங்கல்	 ர்	
உைட	ஓர்	பான்ைமயில்	ெப ங்ைக	 வா	
வறன்	இல்	 லத்தி	எல்லித்	ேதாய்த்த	
காப் கள்	ெகாண்ட	 ன் ங்	கலிங்கம்”.
																		நற்றிைண	:	90	:	1-4	

பாைறயில்	திைன	உலர்த்திக்	காத்தி க் ம்	ஒ 	ெபண்ைணப்	பா ள்ளார்	ஒ
லவர்.	 ன்ைக	நிைறய	வைளயல்கைள ம்,	பிற	உடல்	உ ப் களில்	அவற்றிற்
உரிய	அணிகைள ம்	அணிந்தி க் ம்	உயர் 	மகளிர்,	கரிய	ெபரிய	மைல	மீ
அகன்ற	பாைறயில்	ெசந்திைன	பரப்பிக்	காத் 	நிற்கின்றனர்.	
"நிைறவைள	 ன்ைக,	ேநரிைழ	மகளிர்	
இ ங்கல்	வியல்	அைறச்	ெசந்திைன	பரப்பி"	
-	 ந்ெதாைக	:	335:	1-2.	

காய்ச்சிய	பாலில்	ேமார்	இட் த்	தயிர்	ஆக் வ ம்	ஓர்	உவைமயாகக்
றப்பட் ள .	"ெபண்ைமக் ரிய	மடப்பம்	உைடயளாய	ஆய்மகள்,	தன்ைக	விரல்
ைனயால்	ெதாட் த்	ெதறித்த	சிறிதளேவ	ஆன	ேமார்,	 டம்	நிைறய	இ ந்த

பாலைனத்ைத ம்	தயிராக் ம்	நிகழ்ச்சி,	களம்	 ந்த	ஒ 	ெப வீரன்
அக்களத்தில்	நிைறந் 	நிற் ம்	நாற்பைட	அைனத் க் ம்	உயிர்	ேபாக் ம்
ேநாயாகி	நிற் ம்	தன்ைமக் 	உவைமயாகக்	 றப்பட் ள .	

"மடப்பால்	ஆய்மகள்	வள் கிர்த்	ெதறித்த	
டப்பால்	சில் ைற	ேபாலப்	

பைடக் 	ேநாய்	எல்லாம்	தான்	ஆயினேன"
																				-	 றம்	:	276	:3-5	
க 	மிள 	 தலாம்	தாளிப் ப்	ெபா ட்கைளக்	கலந் 	உணவிற் 	மணம்
ஊட் வ ம்	 றப்பட் ள்ள .	 ய்க்ெகாள்	ெகா ந் ைவ'	( றம்	:	160	:	1)



ய் ைட	அ சில்"	( றம்:	127	:	7)	

சி வர்	சி மியரின்	ஆடல்	பாடல்	ேபா ம்	இனிய	ெபா ேபாக் கள்	பற்பல
இடங்களில்	 றிப்பிடப்பட் ள்ளன.	தச்சன்	ெசய் 	ெகா த்த	சிறிய	 திைர
ட்டப்பட்ட	சிறிய	ேதரில்	அமர்ந் 	ெசன் 	இன் றல	்இயலா 	எனி ம்,	அைதக்

கயி 	ெகாண் 	ஈர்த் ச்	ெசன் 	இன்பம்	அைட ம்	சி வர்	சி மியரின்	இன்ப
விைளயாட் ல்	இன்பம்	கண் ள்ளார்	ஒ 	 லவர்.	

தச்சன்	ெசய்த	சி மா	ைவயம்	
ஊர்ந் 	இன் றாஅர்	ஆயி ம்,	ைகயின்	
ஈர்த் 	இன் உம்	இைளேயார்.'’
							- ந்ெதாைக	:	1	:1	-	3	
தாம்	ெதா த்த	மலர்மாைலைய	அணிந் 	ெகாண் ,	 ங்கில்	ேபா ம்	ப த்த
ேதாள்	உைடேயம்	என்ற	 ணிவால்	கடல்	நீரில்	 ந் 	ஆ ய	மகளிர்,	கடற்கைரக்
கானல்	ேசாைல	யில்	பரந் 	கிடக் ம்	மணலால்	சிற்றில	்கட் 	விைளயா ம்	இன்பக்
காட்சிையக்	காட் ள்ளார்	ஒ 	 லவர்.	
" ைளத்த	ேகாைதப்	பைணப்ெப ம்	ேதாளினர்,	
கடலா 	மகளிர்	கானல்	இைழத்த	
சி மைன”.
													-	 ந்ெதாைக	:	326	:	1-3	

ஒளிவீ ம்	வைளகைள	அணிந்த	மகளிர்,	வ படாத	பச்ைச	ெநல்ைல,	அவலாக
இ த் 	 த் ,	அ 	ெசய்யத்	 ைண	 ரிந்த,	கரிய	வயிரம்	பாய்ந்த	மரத்தால்
ஆன	உலக்ைகைய	 ற்றித்	தைல	சாய்த் 	அழ றக	்காட்சி	அளிக் ம்	ெநற்பயிர்
நிற் ம்	வயல்	வரப்பில்	ப க்க	ைவத் 	விட் 	விைளயாடச்	ெசன் வி ம்
சிறப்ைபக்	 கிற 	ஒ 	ெசய் ள்.	
“பாசவல்	இ த்த	க ங்காழ்	உலக்ைக	
ஆய்கதிர்	ெநல்லின்	வரம்பைணத்	 யிற்றி	
ஒண்ெதா 	மகளிர்	வண்டல்	அய ம்”.
																	-	 ந்ெதாைக	:	238	:	13	
தன்பால்	அன் 	காட் வதில்	ஒப் க்	காணமாட்டாத	தன்	ேதாழியர்	 ட்டத்ெதா
அ வியில்	பாய்ந் 	ஆ -	அவ்வா 	ஆ ங்கால,்	நீரைலகள்	தாக்கியதால்,
தன் ைடய	ெபரிய,	அழகிய,	அன்ெபா ம்	கண்கள்	சிவந் 	ேபாகக்	காட்சி
அளிக் ம்	ெசல்வத்தி மகைளக்	காட் கிற 	ஒ 	ெசய் ள்.	-	

“ெபா வில்	ஆயெமா 	அ வி	ஆ 	
நீர்	அைலச்	சிவந்த	ேபரமர்	மைழக்கண்".
																			நற்றிைண	:	44	:	1:2	



ஊஞ்சல்	ஆட்டம்	எல்ேலா க் ம்	ெதரிந்த	மற்ெறா 	விைளயாட் .	அழகிய
கண்கைள	உைடய	ேதாழியர்	 ட்டம்	ஆட் வி மா ,	கரிய	பைன	நாைரத்	திரித்

க்கிய	கயிற்ைற	நீளமாகத்	ெதாங்கவிட் க	்கட் ய	ஊஞ்சல்	ஒன்ைற	ஆட் க்
காட் கிற 	ஓர்	அழகிய	ெசய் ள்.	
"ெப ங்கயி 	நா ம்	இ ம்பனம்	பிைணயல்	
ங்கண்	ஆயம்	ஊக்க"

																						-	நற்றிைண	:	90	:	6-7	

பள்ளி	ெசன் 	கல்வி	கல்லாத	இளஞ்சி வர்கள்,	ேவப்ப	மரத் 	அ யில,்
ெந ங்கத்	தைழத்த	அதன	்இைலகள்	த ம்,	 ள்ளி	 ள்ளியாகத்	ேதான் ம்
நிழலில்,	ெபாற்ெகால்லன்	பால்	உள்ள	ெபான் ைரகல்ேபா ம்	வ வில்	வட்டமான
அரங்ைக	வைரந் ெகாண் ,	ெநல்லிக்	காய்கைள	வட் க்களாகக்	ெகாண் ,
பாண் ல்	ஆ ம்	அழ ம்	ஓரிடத்தில்	 றப்பட் ள .	

ேவம்பின்	 ள்ளி	நீழல்	
கட்டைள	அன்ன	வட்டரங் 	இைழத் க்	
கல்லாச்	சிறாஅர்	ெநல்லிவட்	டா ம்"
													-	நற்றிைண	:	3	:	2	-	4	

ைர	ேவய்ந்த	நல்ல	மைனக் 	உரியவராகிய	 ந்ெதா கைள	அணிந்த	மகளிர்,
தங்கள்	மைனயின்	 ன் றத்தில்	பரப்பியி க் ம்	 மணலில	்அமர்ந் ,	கழற்சிக்
காய்கைளக்	ெகாண் 	கழங்கா க்	களித்தி ப்பர்.	

" ைர	நன்மைனக்	 ந்ெதா 	மகளிர்,	
மணலா 	கழங் ".
												-	நற்றிைண	:	79	:	2-3	

மகளிர்	விைளயாட்டாகப்	பல	இடங்களி ம்	 றப்	பட் ப்ப 	ஓைர.	 ஞ்சாய்க்
ேகாைர	எ ம்	ஒ வைகக்	ேகாைரப்	 ல்லால்	ெசய் 	மகரந்தப்	ெபா கள்	 சிச்
ெசய்த	பாைவ	ைவத் 	விைளயா 	ஆயெமா ,	ஓைர	ஆடா ".	"ஒள்ளிைழ
மகளிெரா 	ஓைர ம்	ஆடாய்”	(நற்றிைண	68:1-3,	155:1)	“ஓைர	ஆயத்
ஒண்ெடா 	மகளிர்”	( றம்	:	176	:	1)	
மகளிரின்	மற்ெறா 	விைளயாட் 	"அல்லியம்.”	ஆண்	ேகால ம்	ெபண்	ேகால ம்
உைடயவாக	இரண் 	பாைவகைளச்	ெசய் 	ெகாண் 	ஆ ம்	ஒ வைக
விைளயாட் .	

"வல்ேலான்	ைதஇய	வரி	வனப் 	உற்ற	
அல்லிப்	பாைவ	ஆ வனப் 	ஏய்ப்பக்	
காம	இ வர்”.
										 றம்	:	33	:	16	-	18	



ட் 	நம்பிக்ைககள்	

இனி,	மக்களிைடேய	நிலவியி ந்த	 ட் 	நம்பிக்ைககள்	சில.	காக்ைக
கைரந்தால்,	வி ந் 	வ ம்	என்ற	நம்பிக்ைக,	இன்ேறேபால்	அன் ம்	இ ந்த .
“கணவன்	பிரிவாற்றாத்	 ன்பக்	கவைலயால்	ெமலிந் விட்ட	என்	ேதாழியின்
ேதாள்கள்,	அம்ெமலி 	நீங்கிப்	பண்ேட	ேபால்	ஆகிச்	சிறப் வதற் த்	 ைண
ெசய் ம்	வைகயில்,	கணவன்	வ ைகையக்	கைரந் 	 ன்	அறிவித்த 	காக்ைக;
அந்நல்ல 	ெசய்த	காக்ைகக் 	இ ம்	பலியாகத்	ெதாண் .	நகரத் 	வயல்களில்
ற்ற	விைளந்த	ெவண்ெணல்	அரிசி	ெகாண் 	 ேசாற்ைறத்	திண்ணிய

ேத க் 	உரிய	நள்ளி	என் ம்	ெகாைடவள்ளலின்	காட் ல்	வா ம்	ஆயர்களின்	பல
ப க்களிடம்	ெகாண்ட	ெநய்ையக்	கலந் ,	ஏ 	கலத்தில்	இட் 	ைவத்தா ம்,	அ
ெசய்த	நன்றிைய	ேநாக்க,	இப்பலி	சிறிதாம்”	எனக்	 கிறாள்	தைலவியின்	ேதாழி
ஒ த்தி.	

"திண்ேதர்	நள்ளி	கானத் 	அண்டர்	
பல்லா	பயந்த	ெநய்யில,்	ெதாண் 	

டன்	விைளந்த	ெவண்ெணல்	ெவஞ்ேசா 	
எ கலத் 	ஏந்தி ம்	சிறி ;	என்	ேதாழி	
ெப ந்ேதாள்	ெநகிழ்த்த	ெசல்லற் 	
வி ந் வரக்	கைரந்த	காக்ைகய 	பலிேய'’
																			-	 ந்ெதாைக	:	270	
ச னங்களிலான	நம்பிக்ைக	அள மீறி	இ ந்த .	பறைவகளின்	ேபாக் ,
அவற்றின்	 ரல்,	வர	இ க் ம்	ஆக்கம்,	இழப் க்கைள	அறிவித் விடவல்லன	என
உ தியாக	நம்பினர்.	" ள் ம்,	ெபா ம்	பழித்தல்"	( றம்:	204	:	10).	பரிசில்
கிைடக்காதேபா ,	அ 	தரா வி த்த	 ரவலைனப்	பழிக்கா ,	தாம்	 றப்பட்
வந்தேபா 	நிகழ்ந்த	 ள்நிமித்தம்	காலக்ேக கைளேய	பழிப்பர்.	



ேபய்கள்,	மரங்களி ம்	இ கா களி ம்	வா ம்	என் 	நம்பினார்கள்.	ேபய்,	தன்
ட்டத்ேதா 	ஆ க்களிக் ம்	இ காட்ைட	ஒ 	 லவர்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	( றம்	:

288:	45)	ேபார்க்களத்தில்	வீரப் ண்	ெபற் 	இறந் 	வீழ்ந் 	கிடக் ம்	வீரர்களின்
வீரப்	 ண்கைளத்	ேதாண் ,	அதிலி ந் 	ெப கிய	ெசங் தியால்	சிவந் 	ேபான
தன்	ைககளால்	தன 	மயிைரக்	ேகாதி	 த் ,	அதனால்	க த்த	தன்	ேமனி ம்
ெசந்நிறங்	காட் ம்	ஒ 	ேபய்மகைளக்	காட் கிறார்	ஒ 	 லவர்.	
"ெபா 	ஆண் 	ஒழிந்த	ைமந்தர்	 ண்	ெதாட் க்	

திச்	ெசங்ைகக்	 ந்தல்	தீட் 	,	
நிறம்	கிளர்	உ வின்	ேபஎய்ப்	ெபண் ர்".
																 றம்	:	62:2-4	

ேபய்மகள்	பிணத்ைதத்	த வி,	அதன்	ெவள்ளிய	நிணத்ைதத்	தின் ம்;	"ேபஎய்
மகளிர்	பிணம்	த உப்பற்றி,	விளர்	ஊன்	தின்ற	ெவம் லால்"	( றம்	:	359	:	4-5)
ேபய்,	மகளிைரப்	பற்றிக்	ெகாள் ம்;	அவ்வா 	ேபயால்	பற்றப்	பட்ட	மகளிர்,	 தித்
ஆ வர்.	" 	ெமய்ப்பட்ட	 ைலத்தி	ேபாலத்	தா 	ெதறிக் ம்".	( றம்	:	259:5-
6)	ெவண்க ைகப்	 ைகத்தால்	ேபய்	ஓ 	மைறந் வி ம்.	"ஐயவி	 ைகப்ப ம்"
( றம்	:	98	:	15)	என்ெறல்லாம்	மக்கள்	நம்பி	இ ந்தனர்.	
ஓ கின்ற	ஆற்றின்	இைடேய	உள்ள,	 த்தி	என் ம்	அைழக்கப்	ப ம்	ேமட் ல்,
பல்ேவ 	இைசக்க விகள்	இைச	எ ப்ப,	ஆட் ன்	க த்ைத	அ த் த்,
திைனையப்	பிரப்பங்	 ைடயில்	பரப்பி	ைவத் 	தாம்	ெவளிப்படவந் 	உலாவல்
அல்ல ,	ேநாய்கைளத்	தீர்க்கலாகாத்	ெதய்வங்கள்	ஒ ேசர	வழிபட் 	இவள்
ேபயால்	பற்றப்பட்டாள்	என்ற	 விற் 	*	வந் 	நிற் ம்	மகளிைரக்	காட் கிறார்
ஒ 	 லவர்.	
“மறிக் ரல்	அ த் த்	திைனப்பிரப் 	இரஇச்,	
ெசல்லாற் க்	கவைலப்	பல்	இயம்	கறங்கத்	
ேதாற்றம்	அல்ல 	ேநாய்க் 	ம ந்	தாக.	
ேவற் ப்	ெப ம்	ெதய்வம்	பல டன்	வாழ்த்திப்	
ேபாய்க்	ெகாளீஇயள்	இவள்	என'’

ந்ெதாைக	:	263	:	1-5	

மனித	இைறச்சி,	 திகைள	வி ம் வ 	ேபய்.	அதனால்,	களத்தில்	இறவா
வீழ்ந் 	கிடக் ம்	வீரர்களின்	 ண்ைணத்	ேதாண்டத்	தைலப்பட் வி ம்.	ேபய்
ெதாட்ட	 ண்,	ஆ வ ம்	இல்ைல	.	அவ்வீரன்	உயிர்	பிைழப்ப ம்	இலன்,	இதில்
நம்பிக்ைக	உைடைமயால்	அவன்	மைனவி,	ேபய்,	தன்	கணவன்	இ க் ம்
இடத்ைத ம்	அண்டக்	 டா 	என்பதால்,	வீட் 	வாயிலில்	இரந்ைத,
ேவப்பந்தைழகைளச்	ெச கி,	யாழ்	 தலாம்	இைசகைள	எ ப்பி,	ெமல்ல	எ ந்
வீட்ைட	ைமயிட் 	ெம கி,	ெவண்	சி க ைக	எங் ம்	 வி,	ஆம்பல்	 ழல்	ஊதி,



மணி	அ த் ,	காஞ்சிப்பண்	பா .	மாளிைக	 ற்றி ம்	ந மணப்	 ைக	எ ப்பிக்
காப்பன்.	

“தீங்கனி	இரவெமா 	ேவம் மைனச்	ெசரீஇ	
வாங் ம ப் 	யாெழா 	பல்லியம்	கறங்கக்,	
ைக	பயப்ெபயர்த் ,	ைம	இ 	இ கி,	
ஐயவி	சிதறி,	ஆம்பல்	ஊதி,	
இைசமணி	எறிந் ,	காஞ்சி	பா ,	
ெந நகர்	வைரப்பில்	க ந்ைற	 ைக	இக்	
காக்கம்	வம்ேமா	?”	-
																- றம்	:	287	:	1-7	

சமய	வழிபா கள்	

ெதான்ைமயான	வழிபாட் 	 ைறகள்,	ஐந்தாவ 	அதிகாரத்தில்
றிப்பிடப்பட் ள்ளன.	ஆரியத் க் 	 ந்திய	தமிழர்	நாகரீகம்	(Pre	Aryan	Tamil

Culture)	என்ற	என் ைடய	 லி ம்	விளக்கப்பட் ள்ளன.	ஆங்ேக
எ த் க்காட் ய	கட ள்கேள	அல்லாமல்,	ேவ 	கட ள்கைள ம்	தமிழர்
வழிபட்டனர்.	திங்கள்,	அவற்றின்	ஒன் .	கடல்	ந ேவ,	மீன்	பி 	பட களாம்
திமில்களில்	ஏற்றப்பட் க்	காட்சி	அளிக் ம்	விளக் கள்	ேபால,	ெசம்மீன்கள்
ஒளிவி ம்	வி ம்பின்	உச்சிக்கண்,	 மதி	நாளன் ,	அம்	 மதிையக்	கண் ,
காட் வாழ்	மயில்	ேபான்ற,	சில	வைளயல்கள்	அணிந்த	வளாய்	என்	விறலி ம்
நா ம்	அம் மதி,	வளவன்	ெவண்	ெகாற்றக் ைட	ேபான் ள 	என
எண்ணியவாேற	ெதா ேதாம்	அல்லேவா?	என்ற	 லவர்	வினாவில்,	மதி	வழிபா
றிப்பிடப்பட் ள .	

" ந்நீர்	நாப்பண்	திமில் டர்	ேபாலச்	
ெசம்மீன்	இைமக் ம்	மாக	வி ம்பின்	
உச்சி	நின்ற	உவ மதி	கண் 	
கட்சி	மஞ்ைஞயின்	 ர தல்	ேசர்ந்த	
சில்வைள	விறலி ம்	யா ம்	வல்விைரந் 	
ெதா தனம்	அல்லேமா?	...........	
வளவன்	..........	
மாைல	ெவண் ைட	ஒக் மால்	எனேவ".
																		 றம்	:	60	

("மாக	வி ம் "	எ ம்	இத்ெதாடர்,	 றம்	:	35,	60,	270,	400,	அகம்	:	253,
ம ைரக்காஞ்சி	:	454;	பரிபாடல்	47	ஆகிய	பல	இடங்களில்	வந்தி ந்தா ம்,



உைரயாசிரியர்கள்	அதற்கான	ெதளிவான	ெபா ைள	உணர்த்தினாரல்லர்).	
காக்ைகக் 	உண 	அளித்தல்,	ஒவ்ெவா 	வீட் ம்,	நாள்ேதா ம்	தவறாமல்
நைடெப ம்	ஒ 	சமயச்	சடங் .	"கதிர்கள்	எறித்தலால்	நடப்பார்	கால்கைள
ெவப்பம்.	பண் மா 	ஞாயி 	கா ம்	பகற்ெபா தில்,	நகரில்	உள்ள	ெபரிய
மாளிைகக க் 	வ ம்	வி ந்தினர்கைள	வரேவற் 	உணவளித் 	ஓம் வான்
ேவண் ,	ெபாற்ெறா 	அணிந்த	அம்மாளிைக	வாழ்	மகளிர்,	வி ந்தினர்க் 	உண
பைடப்பதன்	 ன்னர்,	மாளிைகயின்	 ற்றத்தில்	பலியாகப்	ேபாட்ட,	ெகாக் 	உகிர்
ேபா ம்	ேசாற்ைறத்	தின்ற	காக்ைகக்	 ட்டம்,	ெபா 	மைறய,	மீன்	அங்கா

ந் ,	ஆங் 	நிழலில்	 வித் 	ைவத்தி க் ம்	பச்ைச	மீன்கைளக்	கவர்ந்
ெகாண் 	கடற்கைரயில்	விைன	ஒழிந் 	ஆ க்	ெகாண் க் ம்	கப்பலின்
பாய்மரத்தில்	ெசன் 	தங் ம்.	இைதப்	படம்	பி த் க்	காட் கிறார்	ஒ 	 லவர்.	

"கதிர்கால்	ெவம்பக்,	கல்காய்	ஞாயிற் த்	
தி ைட	வின்	நகர்	வ வி ந் 	அயர்மார்	
ெபாற்ெறா 	மகளிர்	 றங்கைட	உ த்த	
ெகாக் 	உதிர்	நிமிரல்	மாந்தி,	எற்பட	
அகல்	அங்கா 	அைசநிழல்	 வித்த	
பச்சிறாக்	கவர்ந்த	ப ங்கண்	காக்ைக	

ங்கல்	வங்கத் க்	 ம்பில்	ேசக் ம்”.
																		-	நற்றிைண	:	258	:	3-9	

பழங்காலத்தில்,	ெபரிய	ெதய்வ	வழிபா கள்,	பலிெகா த்தல்,	ெதய்வத்தன்ைம
வாய்ந்த	ஆடல்,	பாடல்கைள	ஒ ங்ேக	ெகாண் க் ம்	அத்த 	ஒ 	வழிபா
கீழ்வ மா 	 றப்பட் ள .	“ஓ	எ ம்	ேபெராலி	எழ,	ெவள்ைள	ெவேளெரன	ஒளி
விளங்க	ஓ வ ம்	அ விகளால்	விளக்கம்	ெபற்ற	மைலச்சாரலில்,	ேவங்ைகயின்
ேதன்	கம ம்	‘	மலர்கைளச்	 க்ெகாண் ,	ெதாண்டகப்பைற	எ ப் ம்	ஒலியன்
தாளத்திற் 	ஏற்ப,	ஆடவ ம்	ெபண் ம்	ெத க்களில்	கலந் 	ஆ 	மகி ம்
சி சி 	 கைளக்	ெகாண்ட	பாக்கத்தில்	 கன்	உலாவ தைலக்	 கிற
ஒ 	ெசய் ள்”.	
கறங் ெவள்	ள வி	பிறங் மைலக்	கவாஅன்,	
ேதம்	கமழ்	இணர	ேவங்ைக	 த்	
ெதாண்டகப்	பைறச்சீர்	ெபண் ெரா 	விைரஇ	
ம கில்	 ங் ம்	சி ப்	பாக்கத் 	இயல்	 ”.
																						-	அகம்	:	118	:	1-5	

ன் கள்	ேவலிேபால்	நாற் ற ம்	நிற்க,	இைடேய	உள்ள	சிற் ரில்,	மன்றத்தில்
நிற் ம்	ேவங்ைக	மரங்கள்,	மன	நாளாகிய	நல்ல	நாளில்	 க்கத்	ெதாடங்க,
அவற்றின்	மணி	மணியான	அ ம் கள்	மலர்ந்த,	ெபான்	ேபான்ற	மலர்கள்	உதிர்ந் ,



அகன்ற	பாைறகைள	அழ 	ெசய் ம்	 ற்றங்களில்,	 றவர்கள்,	தங்கள்
மைனகளில்,	 ரைவ	ஆட்டத்தில்	ைகேதர்ந்த	 திய	மகளிெரா 	ைகேகாத் ,
ஆராவாரம்	எழக்	,	 ரைவ	ஆ 	விழா	எ ப்பைத	விளக் கிற 	ஒ 	ெசய் ள்	:	
ன்ற	ேவலிச்	சி 	ஆங்கண்	

மன்ற	ேவங்ைக	மணநாள்	 த்த	
மணிேயர்	அ ம்பின்	ெபான்வீ	தாஅய்	
வியலைற	விரிக் ம்	 ன்றில்,	 றவர்	
மைன திர்	மகளிெரா 	 ரைவ	 ங் ம்	
ஆர்கலி	விழ "
																	அகம்	:	232	:	6:11.	

"கழ்	நீரில்	மீன்	ஓ ம்,	ேமல்	நீரில்	கண்ேபா ம்	க ங் வைள	மல ம்;	உப்பங்கழி
நீரால்	 ழப்ெபற்ற	பயிர்	விைளந் 	நிற் ம்	கழனிகளில்,	அவற்ைறக்	காப்பவர்	பைற
அ த் 	எ ப் ம்	அரித் 	எ ம்	ஓைச	ேகட் ப்	பறைவகள்	ஓ வி ம்.	அ ம் கள்
மிதக்கவிட்ட	கள்ைள ம்,	இனிய	ேதறைல ம்	நறைவ ம்	 த் 	மகிழ்ந்த	ேகாசர்
ரைவ	ஆ 	மகிழ்வைதக்	 கிற ,	ஒ 	ெசய் ள்.	

"கீழ்நீரான்	மீன்வழங்	 ந் ;	
மீநீரான்	கண்ணன்ன	மலர்	 க் ந் ;	
கழி	 ற்றிய	விைளகழனி	
அரிப்பைறயால்	 ள்	ஒப்பந் ;	
ெந நீர்	 உம்	மணல்	தண்கால்	
ெமன்	பைறயால்	 ள்	இரி ந் ;	
நைனக்கள்ளின்.	மைனக்ேகாசர்,	
தீந்ேதறல்	நற 	மகிழ்ந் 	
தீங் ரைவக்	ெகாைள	தாங் ந் "
																		-	 றம்	:	396:1-9	
ேகாசர்	சிறந்த	வீரர்;	ஆகேவ	அவர்கள்.	ஆ ய	இக்	 ரைவக்	 த் 	ஒ வைகப்
ேபார்க் த் 	ஆ ம்.	

இதனி ம்	ெகா ைம	வாய்ந்த	ஒ 	ேபார்க் த் ,	பின்வ மா
விளக்கப்பட் ள்ள .	“ெசங்க ம் 	கழிகள்	மீ 	காற்றில்	அைசந்தா ம்
ெசந்ெநற்கதிர்கைள	ேவய்ந் 	கட் ய	பந்தல்,	விழா	எ க் ம்	இடம்	ேபாலப்	பற்பல
அழ ைடயதாகத்	ேதான்ற,	ஓயா 	ெநல்	 ற் ம்	உலக்ைக	ஒலிேயா ,	பல்ேவ
ஒலிகள்	ஒலிக் ம்	ஆங் ,	ெபான்னால்	ெசய்த	 ம்ைபப்	 வாம்	ேபார்ப்	 டன்
பசிய	பனம்	ேதாட்ைட ம்	அணிந் 	ெகாண் ,	க ஞ்சினம்	மிக்க	வீரர்கள்	கடல்
ஒலிேபால்,	ஆரவாரப்	ேபெராலி	எ ப்பியவாேற,	 ரைவக்	 த்ைத,	ெவறி	ெகாண்
ஆ வர்”.	



“அலங் 	ெசந்ெநல்	கதிர்	ேவய்ந்த	
ஆய்க ம்பின்	ெகா க்	 ைர	
சா 	ெகாண்ட	களம்	ேபால	
ேவ 	ேவ 	ெபாலி 	ேதான்றக்,	
ற் 	ஆனா	உலக்ைகயால்,	

கலிச் ம்ைம	வியல்	ஆங்கண்	
ெபாலந்ெதாட் ப்	ைபந் ம்ைப	
மிைச	அலங் ைளய	பைனப்ேபாழ்	ெசர்இச்	
சினமாந்தர்	ெவறிக் ரைவ	
ஓதநீரிற்	ெபயர் 	ெபாங்க”
																 றம்	:	22	:	14-23	
கி.பி.	ஐந்தாம்	 ற்றாண் ல்	ஆரிய	நாகரிகம்,	தமிழர்	உள்ளத் ள்	,	ெவள்ளம்	ேபால்
ெப க்ெக த் ப்	பாய்ந் 	அவர்தம்	வாழ்க்ைகயின்	ஒவ்ெவா 	நிைலைய ம்
மாற்றிவிட்ட .	மற்ற	ெசயல்பா கேளா ,	ஆடல்	பாடல்க ம்	பாதிப் க்
உள்ளாகிவிட்டன,	பழந்தமிழரின்	இயற்ைக	ேயா ையந்த	எளிய	பண்ணிைச,
ஆரியரின்	கற்பைனத்திறம்	வாய்ந்த	பல்ேவ 	ப கைள	உைடயவாய
ெமல்லிைசக க் 	இடம்	ெகா த் விட்ட .	அவர்களின்	பைழய	ஆடல்களின்
இடத்ைத,	ஆரியரின்,	எளிதில்	விளங்கலாகாப்	பல்ேவ 	வைகயாகப்	பிரி ண்ட
ஆடல்கள்	பற்றிக்ெகாண்டன.	பைழய	ஆடல்,	ஒன் ,	ெசாற்களின்	 ைண
ேவண்டாமல்,	ெமய்ப்	பாட் ன்	 லமாகேவ,	காதல்,	வீர	உணர் கைள
ெவளிப்ப த் ம்;	அல்ல 	 க்க	 க்க	வழிபா 	 றித்த	ஆடலா ம்.	ஆரிய
நாகரீகத்தின்	இைட	 ைழவால்,	அக்கைலயில்,	பல்ேவ 	நிைலகள்	வளர்ந்
விட்டன.	ஆடல்	பாடல்	 றித்த	இலக்கண	 ல்க ம்	எ தப்படலாயின.	ஆனால்,
அந் ல்கள்,	இப்ேபா 	அழிந் விட்டன.	ஆனால்	அக்கைலகைளக்	 லத்
ெதாழிலாகக்	ெகாண்ட	கைலஞர்களால்,	அைவ	பயிலப்	ெப வ 	 றித்த
றிப் கள்	பலவற்ைறச்	சிலப்பதிகாரம்	த கிற .	அதன்	உைரயாசிரியர்கள்,	அைவ
றித்த	விரிவான	விளக்கங்கைள	அளித் ள்ளனர்.	பண் 	ஆடல்	நிகழ்ந்த	இடம்

ஊர்	மன்றம்.	ஆனால்,	அ 	சிலப்பதிகாரம்	 ன்றாம்	அதிகாரத்தில்
றப்பட் ப்ப 	ேபா ம்	பல்நிைல	ஆடரங்காக	உ மாறி	விட்ட .	ஆனால்,

இம்மாற்றெமல்லாம்,	ெப நகரங்களில்	இடம்	ெபற் ள்ளனேவ	அல்ல
சிற் ர்களில்	அன் .		

நகரங்கள்	
உேராமானிய	நாட் டன்	நடத்திய	வாணிகம்	ெப மள	வில்.	வளர்ந் விட்ட	பின்னர்,
தமிழகத்தில்	நகரங்கள்	வள ைடயவாக ம்,	ெசல்வச்	ெசழிப் 	ைடயவாக ம்
உயர்ந் விட்டன.	அகநா ற் ப்	பாடல்	ஒன்றில்,	ேசர,	ேசாழ,	பாண் யர்களின்



தைலநகரங்கள்	 க்கமாக	.	விளக்கப்பட் ள்ளன.	

“உறவினர்க் 	உளவாம்	ேகட் ைனக்	கைளந் ,	அவைரத்	தாங்கிக்	ெகாள்ள ம்,
உறவினராய்	உள்ளார்,	 ைறவின்றி	உண்ண ம்,	அயலார்,	அந்த	அயலாராம்	நிைல
ெகட் க்	ெக தைக	உறவினராக	மாறி	ஒ க ம்	வி ம்பி,	அதற் த்	 ைண
ெசய் ம்	ெபா ள்	ஈட் ம்	 யற்சியில்	ஊக்கம்	மிகக்	ெகாண் ,	அதில்	வி ப்ப ம்
மி ந் ,	ஆத்திமாைல	அணிபவ ம்,	எதிர்த்தாைர	அழிக்கவல்ல	ேபார் ைறகைள
அறிந்தவ ம்	ஆகிய	ேசாழர்க் 	உரியதான,	அறங் ர்	அைவ	இ க் ம்
சிறப்பிைனக்	ெகாண்ட	உைற ைர	ஒத்த	ெப தற்கரிய	ேபரணிகலன்கைள
அைடந் 	நல்ேலார்	யாவரா ம்	வி ம்பத்தக்கதான	ெசயற்கரிய	ெசயலாம்	ெபா ள்
ஈட் ம்	பணிைய	இனிேத	 த் 	விட்ேடாம்.	ஆகேவ,	பைகவர்	அரண்கள்
பலவற்ைற	ெவற்றி	ெகாண்ட,	பைகப்	பைடகேளா 	எப்ேபா ம்	மா பா 	ெகாள் ம்
நாற்பைடயிைன	உைடய	,	என் ம்	 கழ்	வாடாத	ேவப்ப	மாைல	தரித்த
பாண் ய க் 	உரிய	 டல்மா	நகரின்,	காைலக்	கைடவீதியின்	பல்ேவ
மணங்க ம்	ஒ ேசர	மணக் ம்	நல்ல	ெநற்றியிைன ம்,	நீண்ட	கரிய
ந்தலிைன ம்,	மாைம	நிறத் 	ேமனியிைன ம்	உைடய	நம்	காதலி டன்,

மைலையக்	 ைடந் 	இயற்றிய 	ேபா ம்,	வாைன	அளாவிய	நீண்ட	மாளிைகயில்,
கடல்	 ைரைய	அைடத் 	ைவத்த 	ேபான்ற	ெமல்லிய	மலர்களால்	ஆன	ப க்ைக
விரித்த,	ஓங்கிய	கட் லில்,	உயர்ந்த	விளக்கின்	ெந ஞ் டர்	ஒளியில்	ஆடவர்க்
உரிய	நலெமலாம்	உைடய	நம்	மார்பில்,	நம்	காதலியின்	மார்பகத் 	அணிகள்
வ க்கைளச்	ெசய் மா ,	வரிவரியான	ேகா கள்	நிைறந்த	ெநற்றியிைன ம்
வலிமி தலினால்	 ழங் ம்,	வாய்வைர	வந் 	ஒ ம்	மத	நீரிைன ம்,
ற் வ க் 	நிகரான	ஆற்ற ம்	நிலத்ைத	அைறந் ,	பைகவைர	அ கச்

ெசன் 	ெகால்வதில்	தப்பாத,	நிைனத்தாேல	ந ங்கப்பண் ம்,	ெதாங் ம்
ைகயிைன ம்	உைடய	ெகா ய	ெபரிய	யாைனப்	பைடயிைன ம்,	ெந ய
ேதர்ப்பைடயிைன ம்	உைடய	ேசர க் 	உரிய	,	ெசல்வத்தால்	சிறந்த	மிகப்	ெபரிய
நகரமாகிய	க ரின்	 ைறயில்,	ெதளிந்த	நீர்	ஓ ம்	 ளிர்ந்த	ஆன்	ெபா ைந
ஆ ,	உயர்ந்த	கைரயில்	 வித் ள்ள	மணலின்	எண்ணிக்ைகயி ம்,	பலவாக,	நாம்
த வி	இன் ேவாம்;	ெநஞ்ேச!	வ வாயாக!	

"ேகள்ேக 	ஊன்ற ம்,	கிைளஞர்	ஆர ம்,	
ேகளல்	ேகளிர்	ெகழீஇயினர்	ஒ க ம்,	
ஆள்விைனக் 	எதிரிய	ஊக்கெமா ,	 கல்	சிறந் ,	
ஆரம்	கண்ணி,	அ ேபார்ச்	ேசாழர்,	
அறம்ெக 	நல்லைவ	உறந்ைத	அன்ன,	
ெபறல ம்	ெசய்விைன	 ற்றினம்,	ஆயின்;	
அரண்பல்	படர்ந்த	 ரண்ெகாள்	தாைன	
வாடா	ேவம்பின்	வ தி	 டல்	



நாளங்	கா 	நா ம்	ந தல்,	
நீள்	இ ம்	 ந்தல்,	மாஅ	ேயாெளா ,	
வைர யின்	றன்ன	வான்ேதாய்	ெந நகர்,	
ைர கந்	தன்ன	ெமன் ஞ்	ேசக்ைக,	

நிவந்த	பள்ளி,	ெந ம்	 டர்	விளக்கத் 	
நிலம்	ேகழ்	ஆகம்,	 ண் ப்	ெபாறிப்ப,	
யங் வம்;	ெசன்ேமா	;	ெநஞ்ேச	;	வரி தல்	

வயம்	திகழ் 	இமிழ்த ம்	வாய் 	கடாத் 	
மீளி	ெமாய்ம்ெபா 	நிலன்எறியாக்	 கி	
ஆள்ேகாள்	பிைழயா	அஞ் வ 	தடக்ைகக்	
க ம்பகட் 	யாைன,	ெந ந்ேதர்க்	ேகாைத	
தி மா	வியன்நகர்க்	க ர்	 ன்	 ைறத்	
ெதண்ணீர்	உயர்கைரக்	கைவஇய	
தண்ஆன்	ெபா ைந	மணலி ம்	பலேவ".
																												-அகம்	:	93	
அரசர்கள்	வாழ்ந்ததால்	நகரங்கள்,	 க்கியத் வம்	ெபற் விட்டன.	நகரங்கள்
ெப கேவ,	ெசல்வ ம்,	அரசர்	களின்	 க்கியத் வ ம்	உயர்ந் விட்டன.
தமிழகத் 	 ேவந்தர்க ம்,	பண்ைடக்காலத்தில்,	ேவைலயற் க்	கிடக் ம்
நாட்களில்	ெபா ேபாக்கிற்காக ம்,	தங்கள்	ஆண்ைமைய	நிைலநாட் க்
ெகாள்வதற்காக ம்	ஏைனய	அர கைள	அ ைம	ெகாண்ட	ேபரரசாக
உயர்வதற்காக ம்	ஒ வேராெடா வர்	ேபார்	ெதா த் வந்தனர்.	ஆகேவ,
இக்காலப்	பாடல்களில்,	அரசர்களின்	ெகாைட	வளப்	பாராட் 	இன்ன ம்	இடம்
ெபற் ள 	என்றா ம்,	அைவ,	அரசர்களின்,	ேபார்க்கள்	ெவற்றிகைளப்
பாராட்டலாயின.	

"பைகவைர	ெவன் 	அவர்தம்	பட்டத் 	யாைனயின்	ெபான்னாலான	ெநற்றிப்
பட்டத்ைதக்	ைகக்ெகாண் ,	அ 	அழித் ப்	பண்ணிய	ெபாற்றாமைர	மலைரப்
பா ப்	 க ம்	பாணன்	தைலயில்	அழ 	ெபறச்	 ட் ய	சிறந்த	தைலைம	யிைன ம்,
ேபாரில்	 றம்	காட்டாக்	ேகாட்பாட் ைன ம்	உைடய	ெபரிேயான்	வழியில்	வந்தவேன!
இராப்ெபா 	இங்ேகேய	உறங்கிவிட்டேதா	,	என	ஐ தற் 	ஏற்பப்	-	ேபரி ள்
ழ்ந்த	அடர்ந்த	சி 	காட்ைட ம்,	பைற	ஒலி	ேபால்	ஒலிக் ம்	மைலய வி

கைள ம்	உைடய	 ள் ர்	மைலக் 	உரிய	ேவந்ேத!	 ள்	ேபா ம்	 ரிய
பற்கைள ைடய	பாம்ைப ம்	ந ங்கப்	பண் ம்	இ ேய ேபால்	ேபார்	 ர 	 ழங்க,
தைலைம	தாங்கிவந்த	யாைன ம்,	அதன்	மீ 	அமர்ந் 	ேபாரிட்ட	அர ம்	களத்தில்
ஒ ங்ேக	இறந் பட,	அழித்தற்கரிய	அவர்	நாற்பைடகைளச்	சிதற	அழித் ,
சிறி ம்	ெபா ந்தாத	பைக,	தன்	நாட்ைட	அ க ம்	விடா ,	த த் 	நி த் ம்
எல்ைலயாகத்	திக ம்	ெபண்ைணயா 	பா ம்	நாட் ற் 	உரியவேன	:	உன்	 கைழப்



பாடவல்லமாயி ம்,	வல்ேலாமல்	ேலமாயினம்,	உன்பால்	வந் 	உன் கழ்
பா ேவாமாயின்,	அழிக்கலாகாத்	தன்ைம	யராகிய	உன்	கிைளெயா 	நீ ம்
ெப வாழ் 	வாழ,	இந்நிலமிைச	உள்ளார்	எல்லாரி ம்	அறி 	ஒ க்கங்களில்
மாசற்ற	அந்தணனாகிய	கபிலன்,	ெபா ள்	ேவண் 	இரந் 	ெசல் ம்
லவர்க க் 	இனிப்	 கழ்வதற் 	இடமில்ைல	எனக்	 மள 	உன்	 க ம்,
அவன்	 க ம்	ெப கி	நிற்கப்பா விட்டான்.	அதனால்,	சினம்	மிக்க	ேசைனக்
உரியவனாகிய	ேசர க் ரிய	ேமைலக்கடலில்,	பிறநாட் ப்	ெபாற்கா கைளச்
மந் 	வ ம்	கடேலாடவல்ல	ெபரிய	நாவாய்கள்	ஓ ய	இடத்தில்,	ேவ 	சின்னஞ்

சி 	மரக்	கலங்கள்	ஓடமாட்டாத 	ேபா ம்	நிைலயினராகி	விட்ேடாமாயி ம்,
எம் ைடய	வ ைம	 ரத்த,	உன்	ெப ம் கழ்	ஈர்த் க்	ெகாண் வர	வந் ,	உன்
வளைமக்	 ணங்களில்,	சிலவற்ைற	நாங்க ம்	பா ப்	பாராட் னம்".	
"ஒன்னார்.	யாைன	ஓைடப்ெபான்	ெகாண் ,	
பாணர்	ெசன்னி	ெபாலியத்	ைதஇ,	
வாடாத்	தாமைர	 ட் ய,	வி ச்சர்,	
ஓடாப்	 ட்ைக	உரேவான்	ம க!	
வல்ேலம்	அல்ேலம்	ஆயி ம்,	வல்ேல,	
நின்வயின்	கிளக் வ	மாயின்,	கங்கல்	
யில்	ம ந்	தன்ன	 ங் இ ள்	இ ம்பின்,	

பைற	இைச	அ வி,	 ள் ர்ப்	ெபா ந!	
ெதறல ம்	மரபின்	நின்	கிைளெயா ம்	ெபாலிய,	
நிலமிைசப்	பரந்த	மக்கட்	ெகல்லாம்	
வன்	அ க்	கற்ற்	அந்த	ணாளன்,	
இரந் 	ெசல்	மாக்கட் 	இனி	இடனின்றிப்,	
பரந்திைச	நிற்கப்	பா னன்;	அதற்ெகாண் ,	
சினமி 	தாைன	வானவன்	 டகடல்	
ெபாலந்த 	நாவாய்	ஓட் ய	அவ்வழிப்	
பிறகலம்	ெசல்கலா ;	அைனேயம்.	அத்ைத;	
இன்ைம	 ரப்ப,	இைசதர	வந் 	நின்	
வண்ைமயில்	ெதா த்தனம்	யாேம,	 ள்	எயிற் 	
அர 	எறி	உ மின்	 ர 	எ ந் 	இயம்ப,	
அண்ணல்	யாைனெயா 	ெவந் களத் 	ஒழிய	
அ ம்	சமம்	தைதயத்	தாக்கி,	நன் ம்	
ஒன்னாத்	ெதவ்வர்த்	தாங் ம்	
ெபண்ைணயம்	படப்ைப	நா 	கிழ	ேவாேய".
																																	 றம்.	126	

ேபார்	 ர க் ,	அல்ல ,	 வதாயின்,	அப்ேபார்	 ரசின்	உைற ம்	ெதய்வத்தின்



ஆவிக் க்,	 திப்பலி	ெகா ப்பேத	ேபாராகக்	க தப்பட்ட .	ேபார்	 ர ,
அதற்ெகன	அைமக்கப்ப ம்	தனி	இ க்ைகயில்	ைவக்கப்ப ம்.	ஒ 	ெசய் ள்
இவ்வா 	 கிற .	" ர க் க்	 ற்றமாம்	எனக்	 றப்ப ம்	 ற்றம்	எ ம்
இல்லாதவா 	வலித் ப்	பிணித்த	வாைர	உைடய,	க மரத்தால்	ெசய்யப்பட்டைம
யால்,	க ைம	நிறம்	காட் ம்	பக்கம்	அழ 	ெபற,	மயிலின்	தைழத் 	நீண்ட
ேதாைக,	ஒள்ளிய	 ள்ளிகள்	நிைறந்த	நீலமணிேபா ம்	நிறம்	வாய்ந்த	மாைல,
ஆகியவற்ைறப்	ெபான்	ேபா ம்	தளிர்கைள ைடய	உழிைஞெயா 	அழ ற
அணியப்ெபற்ற,	 திப்பலி	ெகாள் ம்	ேவட்ைக ைடயதான	பைகவர்	உளம்
ந ங்க	 ழங்க	வல்லதான	ேபார்	 ரசம்,	நீரா 	வ வதன்	 ன்னர்	எண்ெணய்
ைரைய	 கந் 	ைவத்தாற்ேபால்,	ெமல்லிய	மலர்கள்	 வித் 	ைவக்கப்பட்ட

கட் ல்	ஒ ங் 	ெசய்யப்ப ம்”.	
"மாசற	விசித்த	வார் 	வள்பின்,	
ைமப 	ம ங் ல்	ெபாலிய,	மஞ்ைஞ	
ஒலிெந ம்	பீலி,	ஒண்ெபாறி	மணித்தார்,	
ெபாலங் ைழ	உழிைஞெயா 	ெபாலியச்	 ட் க்,	

தி	ேவட்ைக	,	உ ெக 	 ரசம்	
மண்ணி	வாரா	அளைவ,	எண்ெணய்	
ைர கந்	தன்ன	ெமன் ஞ்	ேசக்ைக”.

																										- றம்	:	50	7-7	

ஒப்பிட் 	ேநாக்க,	ெகா ைமமிகா,	ேவத	வழி	ேவள்வி	 ைறகள்	இடம்	ெபறத்
ெதாடங்கிவிட்ட	இந் ற்றாண் ன்	இ தியி ம்,	பாண் யப்	ெப வீரன்	ஒ வன்
றித் ப்	பின்வ ம்	ேபார்ப்பரணிப்	பாடைலப்	பாட,	 	 லவைரத்	 ண் மள ,

பைழய	ெவற்றிப்பலிகள்	பால்	களேவள்விகள்	பால்	ெகாண்ட	ெப 	ேவட்ைக,	தமிழ்
அரசர்	உள்ளத்தில்,	இன்ன ம்,	அத் ைண	ஆழமாக	ேவ ன்றி	இ ந்த .	“மிக்க
ஆழம்	உைடய	ெபரிய	கடலில்,	காற்றால்	தாக்கப்பட்ட	மரக்கலம்	கடல்	நீைரக்
கிழித் க்ெகாண் 	ஓ வ ேபாலப்,	ேபார்க்களி 	களம்	 ந் 	பைகவர்
பைடையத்	தாக்கிப்	பாழ த் க்	களத்தில்	இடம்	பண்ணிவிட,	அவ்வா 	இடம்
கண்ட	களத்தில்	நன் 	தீட்டப்ெபற் 	ஒளிவீ ம்	இைல	ேபா ம்	 ைனைய ைடய
ேவெலா 	 ந் ,	அரைச ம்	அழித் ப்	பைகவர்	பைடைய ம்	பாழ்ெசய் ,
அவ்ெவற்றிப்	 கழ்	நாெடங் ம்	பரவ,	பைகவர்	ேபார்	 ரைசக்	 திப்	 னைல	உைல
நீராகக்	ெகாண் ,	உைலயில்,	தைச,	 ைள	 தலாயின	ெபய் ,	வீரவைள
அணிந்த	ேதாளாகிய	 ப் க்	ெகாண் ,	 ழாவி	ஆக்கிய	உணைவப்
ேபய்க க் ப்	பைடத் ,	அக்களத்தில்	கள	ேவள்வி	ெசய்த,	ெகால் ம்	ேபார்வல்ல
ெசழிய".	
"நளிகடல்	இ ம்	 ட்டத் 	
வளி	 ைடத்த	கலம்	ேபாலக்	



களி 	ெசன் 	களன்	அகற்ற ம்,	
களன்	அகற்றிய	வியலாங்கண்,	
ஒளி 	இைலய	எஃ 	ஏந்தி	
அைர ப்ட	அமர்	உழக்கி,	
உைரெசல,	 ர 	ெவள்வி,	

த்தைல	அ ப்பாகப்	
னல்	 தி	உைலக்	ெகாளீஇத்,	
ெதா த்	ேதாள்	 ப்பின்	 ழந்த	வல்சியின்	
அ களம்	ேவட்ட	அ ேபார்ச்	ெசழிய!"
																											 றம்	:	26:7-17	

நகரங்களில்	பரத்தைைம	
ேநரிைட	நிைல,	உ வக	நிைல	ஆகிய	எந்நிைலயில்	ெபா ள்	ெகாண்டா ம்,	நகர
வாழ்க்ைக	என்றால்,	நாகரீக	வளர்ச்சி	என்ேற	ெபா ள்	:	நாகரீகத்தின்	ெதளிவான
த்திைர,	வி ம்பத்	தகாத 	எனக்	க தப்படாதாயின்,	பரத்ைதைம	ஒ க்கம்

இடம்ெப வேதயாம்.	பரத்ைதயர்	ஆடல்	பாடல்களில்	நன் 	பயிற்சி	ெபற்றி ப்பர்,
கண்கவர்	வைகயில்	உைடயணிந்தி ப்பர்.	அழ ற	ஒப்பைன	ெசய் 	ெகாள்வர்.
"விறல்பட	ஆடவல்லாளாகிய	விறலி,	மாணிக்க	:	மணிக்ேகாைவ	எட்டால்	ஆன
ேமகைல	அணியால்	அழ 	ெபற்ற	அல் ம்,	மடப்பம்	ெபா ந்திய	ைம	உண்ட
கண்க ம்,	ஒளிவீ ம்	ெநற்றி ம்	ெகாண் ",	திகழ்தைலக்	 கிற 	ஒ
றநா ற் ச்	ெசய் ள்.	
"இைழ	அணிப்	ெபாலிந்த	ஏந் 	ேகாட் 	அல் ல்	
மடவரல்	உண்கண்,	வாள்	 தல்	விறலி”
																						- றம்	:	89	:	1-2	
எளிதில்	வயப்படக் ய	ஆடவைரத்	தங்கேளா ,	ஆற் த் ைறயி ம்,	 ளப்
ப த் ைறயி ம்	நீரா 	மகி மா 	 ண்ட	வல்லவர்	பரத்ைதயர்.	ஆடவன்
ஒ வைனத்	தன்	அழகால்	மயக்கவல்ல	உள்உரம்	பைடத்த	ஒ 	பரத்ைத,	அவன்
மைனவிக் க்	கீழ்க்கா ம்	இ மாந்த	ெசாற்கைளக்	 றி	அ ப்பினாள்.	‘'என்
ந்தலில்	ஆம்பலின்	 ப் ைவ	அணிந் 	அழ 	ெசய் 	ெகாண் ,	

ெவள்ளம்	 ரண்ேடா ம்	ெபரிய	நீர்த் ைறயில்	 னல்	விைளயாட்ைட	வி ம்பிச்
ெசல்கின்ேறன்.	அவள்	கணவ ம்,	அங் த்	தவறா 	வந் ,	 னல்	விைளயாட் ல்
என்ேனா 	பங் 	ெகாண் 	வி வாேனா	என	அவள்	அஞ் வளாயின்,	ெகா ய
ேபார்	நிக ம்ேபா ,	ேபார்	அறம்	பிறழா 	ேபாரிட் ப்	பைகவைர	அழிக்கவல்ல
எழினி	என்பான 	ெபரிய	ேவற்பைட	ேபார்க்களத்திடத்ேத	உள்ள	அவ ைடய
ெபரிய	ஆனிைரையப்,	பைகவர்	ெகாள்ளாவா 	 ழ	நின் 	காப்ப 	ேபால,	தன்



கணவன்	மார் ,	என்ைன	அ கவிடாவா ,	தன்	ேதாழியர்	 ட்டத்ேதா
அவைனக்	காத் க்	ெகாள்வாளாக’	
" ந்தல்	ஆம்பல்	 ெநறி	அைடச்சிப்	
ெப ம் னல்	வந்த	இ ந் ைற	வி ம்பி	
யாம்	அஃ 	அயர்கம்	ேச ம்;	தான்	அஃ 	
அஞ் வ	 ைடய	ளாயின்,	ெவம்ேபார்	
கம்படக்	கடக் ம்	பல்ேவல்	எழினி	
ைன	ஆன்	ெப நிைர	ேபாலக்	

கிைளெயா ம்	காக்க,	தன்	ெகா நன்	மார்ேப'’
																										 ந்ெதாைக	:	80	

விழா	நிக ம்	இடங்களில்	ஆடவர்க் க்	காம	ேவட்ைக	ஊட் க்	கவர்ந்
ெகாள்வான்	ேவண் ப்	பரத்ைதயர்	ெப ங் ட்டமாக	வந்தி ப்பர்.	வாைள	மீன்கள்,
நீரில்,	பிறழ்ந் 	ெகாண் ப்பைதக்	கண் ம்,	அவற்ைறக்	கவர்ந் 	ெகாள்ளக்
க தா ,	அக் ளத்தில்	வா ம்	நீர்நாய்,	நாள்ேதா ம்	 யில்	ேமற்ெகாண் வி ம்
இடமாகிய,	வாரி	வழங் ம்	ைகவண்ைம ைடய	கிள்ளிவளவ க் 	உரிய	,	ேகாயில்
ெவண்ணிையச்	 ழ	உள்ள	வயல்கள்	விைளந் 	கிடக் ம்,	நல்ல	நிறம்	வாய்ந்த,
ற்றிய	தைழகளால்	ஆன	ஆைடைய,	ெமத்ெதன்ற	அகன்ற	அல் ல்	ேமல்,	அழ

உற	உ த் க்ெகாண் ,	நா ம்	இங் 	நைடெப ம்	விழாவிற் ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்.
ப் 	வ வாய்கைள	உைடய	ஊரன்,	என்ைன	அங் ,	அக்ேகாலத்தில்

காண்பனாயின்,	என்ைன	வைரந் 	ெகாள்ளா 	வி த் ப்ேபாவ 	அரிதி ம்
அரிதா ம்".	
"வாைள,	வாளிற்	பிறழ,	நா ம்	
ெபாய்ைக	நீர்நாய்	ைவ யில்	ஏற் ம்,	
ைகவண்	கிள்ளி,	ெவண்ணி	 ழ்ந்த	
வயல்ெவள்	ளாம்பல்	உ வ	ெநறித்தைழ	
ஐ 	அகல்	அல் ல்	அணிெபறத்	ைதஇ,	
விழவிற்	ெசலீஇயல்	ேவண் ம்,	மன்ேனா	!	
யாணர்	ஊரன்	கா நன்	ஆயின்	
வைரயா	ைமேயா	அரிேத".
நற்றிைண-	390	:	1-8	

பரத்ைத,	ஆடவர்	ேத ம்	ெவறிேயா 	ெத க்களில்	வ ம்ேபா ,	மைனவியர்,
தத்தம்	கணவைர	விழிப்ேபா 	காத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தைலவிைய,	அவள்
ேதாழி	இவ்வா 	எச்சரிக்கிறாள்.	"கள்ளமிலா	ேநாக்கைமந்த	அழகிய	கண்கள்,
மயிர்ச்சாந்தணிந் 	மணம்	ஊட்டப்ெபற்ற	 ந்தல்,	ப த்த	ேதாள்கள்,	ஒ ங் ற
வளர்ந்த	ெவண்பற்கள்,	திரண் 	ெந ங்கிய	 ைடகள்	ஆகிய	இத்த



சிறப் களால்	ஒப் யவர்வற்ற	ேபரழகியாகிய	பரத்ைத	அழகிய	தைழயாைட
உ த் ம்	விழா	நிகழ்	களம்	ெபாலி 	ெபற	வந் 	நின்ற	விட்டாள்.	அவள்
பார்ைவயினின் ம்	நம்	கணவைரக்	காக்க,	ேதாழிமீர்;	எ மிேனா	எ மின்!"	

"மடக்கண்,	தகரக்	 ந்தல்,	பைணத்ேதாள்,	
வார்ந்த	வால்	எயிற் ச்,	ேசர்ந் 	ெசறி	 றங்கின்	
பிைணயல்	அந்தைழத்	ைதஇத்	,	 ைண	இலள்,	
விழ க்களம்	ெபாலிய	வந் நின்	றனேள	
எ மிேனா	எ மின்எம்	ெகா நர்க்	காக் ம்"
																					-	நற்றிைண	:	170:1-5	

ஆடவைர	அ ைம	ெகாள் ம்	பரத்ைதயரின்	 யற்சி	பற்றிய	மற்ெறா 	காட்சி
இேதா;	‘'ஊரில்	விழா ம்	 ந் 	விட்ட ,	 ழவின்	 ழக்க ம்	அடங்கி	விட்ட ;
இந்நிையில்	இவள்	யா 	க தினேளா	என் 	ேகட்பாேய	யாயின்,	 கிேறன்
ேகள்.	ஒ 	நாள்	தைழ	ஆைட	உ த் ,	அத்தைழ	ஆைட	அைச ம்	அல் ைல
உைடயவளாய்த்	ெத வின்கண்	இப்பரத்ைத	ெசன்றாள்.	அவ்வளேவ,	பைழய
ெவற்றிகள்	பல	ெகாண்ட	மைலயமான்	தி க்காரி,	அவ்ேவாரிக் 	உரிய	நகரின்
ஒப்பற்ற	ெபரிய	ெத வில்	ெவற்றிக்களிப்ேபா 	 ந்தானாக	,	அ கண்ட	ஓரியின்
மக்கள்	ஒன் திரண் 	ஆரவாரப்	ேபெராலி	எ ந் விட்ட .	அ 	ேகட்ட ம்,
ஆராய்ந் 	ெகாண்ட,	சிறந்த	வைளயல்கைள	அணிந்த	அழகிய	ேமனிைய	உைடய
இவ் ர்	மகளிெரல்லாம்,	தங்கள்	கணவன்மார்கைள,	அவள்	கண்ணில்	படாவா
காத் க்	ெகாண்டனர்.	அதனால்	இவர்க ம்	நன்ைம	அைடந்தார்கள்.	நடந்த
இ தான்”,	

“விழ ம்	உழந்தன் 	 ழ ம்	 ங்கின் ;	
எவன் றித்	தனள்	ெகால்	என்றி	யாயின்,	
தைழ	அணிந் 	அலம ம்	அல் ல்	ெத வின்	
இைளேயாள்	இறந்த	அைனத்திற் ப்	பழவிறல்	
ஓரிக்	ெகான்ற	ஒ 	ெப ம்	ெத வில்	
காரி	 க்கேநரார்	 லம்ேபால்,	
கல்ெலன்	றன்றால்	ஊேர,	அதற்ெகாண் 	
காவல்	ெசறிய	மாட் ,	ஆய்ெதா .	

எழில்மா	ேமனி	மகளிர்	-	
வீ 	மாந்தனர்,	தம்	ெகா நைரக்	காத்ேத".
											நற்றிைண	:	320	

அள க் 	மீறிய	பரத்ைதயர்	ஒ க்கம்,	இல்லற	வாழ்க்ைகயில்	ெபரிய	 ச க்
வழிவ த் விட்ட .	ஊடல்	எனப்ப ம்,	கணவன்	மைனவியர்க க்கிைடேயயான
சி 	 சல்,	ம தத்திைண	சார்ந்த	பாடல்களின்	க ப்ெபா ளாகிவிட்ட .	கீழ்



வ ம்	பாட் 	அ 	 றித்த .	"ெவள்ளிய	ெநற்கதிைர	அ வைட	ெசய் ம்	உழவர்
ழக் ம்	தண் ைம	ஒலிக் 	அஞ்சி,	அவ்வயலில்	அடங்கியி ந்த	பறைவகள்

எல்லாம்	எ ந்ேதா 	ெந ங்க	அமர்தலால்,	வயல்	மீ 	தாழ	வைளந்தி க் ம்
கிைளகைள ைடய	ம த	மரத்தின்,	 ங்ெகாத் க்கள்	உதிராநிற் ம்,
இரவலர்க் க்	ெகாைடப்	ெபா ளாகத்	ேதர்கைளேய	வழங் ம்	வள்ள	லாகிய
விரான்	என்பா க்கரிய	சிறந்த	இ ப்ைப ர்	ேபான்ற	என்	அழெகல்லாம்
ெக வதாயி ம்	ெக க;	என்ைன	ெந ங்க	உன்ைன	வி ேவனல்ேலன்.
ெந ங்கவிட்டால்	என்வாய்	உன்ைன	விலக்கி ம்,	என்	ைககள்	உன்ைன
அைணத் க்	ெகாள் ம்.	ஆனால்,	நீேயா	பரத்ைதயின்	மார்பால்	மா பட்ட	சந்தனம்
சப்பட்ட	மார்பிைன	உைடயாய்;	அப்பரத்ைத	த வியதால்	வா ய	மாைலயிைன

உைடயாய்;	அத்தைகய	உன்ைனத்	ெதா வ ,	ெதாடத்தகாதன	எனக்
கழித் விட்ட	தாழி	 தலாம்	கலங்	கைள	எ த் 	ஆள்வதற் 	ஒப்பா ம்.	ஆகேவ
என்	மைனக் 	வாரற்க;	உன்ைன	அைணத்த	அப்பரத்ைத	ெந 	வாழ்க"...	
"ெவண்ெநல்	அரிநர்	தண் ைம	ெவரீஇப்	
பழனப்	பல் ள்	இரியக்,	கழனி	
வாங் சிைன	ம தத்	 ங் ணர்	உதி ம்	
ேதர்வண்	விராஅன்	இ ப்ைப	அன்ன	என்	
ெதால்கவின்	ெதாைலயி ம்	ெதாைலக;	சார	
விேட	என்;	வி க் வ	னாயின்,	கைடஇக்	
கவ க்ைக	தாங் ம்;	ம ைகயம்	 வ ைற	
சா ய	சாந்திைன	;	வா ய	ேகாைதைய,	

ஆசில்	கலம்	கழீஇ	யற் ம்;	
வாரல்;	வாழிய!	கைவஇநின்	ேறாேள”.
நற்றிைண	:	350	

கணவன்	பிைழைய,	மைனவி,	ஒேராவழி	மன்னித் ,	அவைன	ஏற் க்	ெகாள்வ ம்
உண் .	“பாணேன!	அ ேக	வ க!	நல்ல	அணிகலன்கைள	அணிந்த	என்	மைனவி,
ற்றத்தார்	அைனவ ம்	 யி ந் 	ஓம்ப,	 தல்	 ல்	உைடயாளாகி	மக 	ஈன் ,

நம்	 வளர	வழிெசய் ,	ெநய்ேயா 	கலந்த	ெவண்சி க காம்	விைதகைள	நம்
மாளிைகெயா ம்	விளங்கப்	 ச,	பாயலில்	ப த்தி ந்தவைள	ெந ங்கி	அழகிய
ந்தைல	உைடய	 ெபண் மாகித்	 யிலா	நின்றைனேய!	என்ேன	நின்	சிறப் !

எனப்	பலப்பல	 றிப்	பாராட் 	மக 	ஈன் 	மாண் ற்ற	அவள்	அழகிய	வயிற்ைற,	என்
ைகக் வைள	மலரால்	தடவிக்	ெகா த் 	ஏேதா	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்ேதன்	ேபால்
சிறி 	ெபா 	அங் 	நின்றி ந்த	என்ைன,	ெமல்ல	ேநாக்கி,	 ல்ைலயின்
அ ம் கள்	ேபா ம்	பற்கள்	ேதான்ற	சிறிேத	நைகத் ப்	பின்னர்,	ெவட்கம்
வந் றேவ,	நிலமலர்	ேபா ம்	கண்கைளத்	தன்	ைககளால்	 க்ெகாண்
மகிழ்ந்த	காட்சி,	எனக் 	நைக	த வதாய்	இ ந்த .	அ 	 றித் 	நைகத்



மகிழ	பாணேன!	வ க”.	
“வாராய்	பாண!	ந கம்,	ேநரிைழ	

க ம் ைடக்	க ஞ் ல்	நம்	 க் 	உதவி,	ெநய்ேயா	 ைமக் ம்	ஐயவித்
திரள்காழ்	விளங் நகர்	விளங்கக்	கிடந்ேதாள்	 கிப்	 தல்வன்	ஈன்ெறனப்
ெபயர்ெபயர்த் ,	அவ்வரித்	திதைல	அல் ல்	 ெபண்	டாகித்,	 ஞ் திேயா?
ெமல்	அஞ்சில்	ஓதி	;	எனப்	பன்மாண்	அகட் ல்	 வைள	ஒற்றி	உள்ளிெனன்	உைற ம்
எற்கண் ,	ெமல்ல	 ைக	நாண்	 வல்	ேதாற்றித்	தைகமலர்	உண்கண்	 ைதத்
உவந்	த ேவ'’	
																											-	நற்றிைண	:	370</poem>}}	தைலவியின்	சினம்	ெப ம்பா ம்
தணிவ 	இல்ைல.	கணவன்	வாயில்	ேவண் ப்	பாணர்நண்பைனத்	
ேபாக்கி ம்,	அ 	பயன்	அளிப்பதில்ைல	.	சினம்	மாறா	ஒ 	மைனயாள்	 வ
இ :	பாணேன!	மகப்ெபற்றதனால்	உற்ற	வாலாைம	நீங்க	எ ப்பிய	 ைக ம்	ப ந் ,
தல்வ க் த்	தீட் ம்	ைம ம்	இ கி,	ஆைட ம்	அ க் ப்	ப ந் ள்ள .
ணங்கால்	அழ 	ெபற்ற	இைளய	ெகாங்ைகயின்	இனிய	பால்	ெப க,	அ 	கரப்பப்
தல்வைன	அைணத் க்	ெகாண்டைம	யால்	ேதா ம்	 ைட	நாற்றம்	வீ கிற .
ஆகேவ,	இைவ	ேபால்வனவற்றால்	 ய்ைம	ெகட் ப்	ேபாகாமல்	 ப்	ெபாலிேவா
இ ப்பவ ம்,	நல்ல	பல	அணிகைள	-	அணிந்தவ ம்	ஆகிய	பரத்ைதயர்	ேசரிக்கண்
ேதரில்	திரிந் 	ெகாண் க் ம்	உன்	தைலவ க் ,	நான்	த தி ைடயவள்
அல்லள்.	அதனால்,	ெபான்கம்பி	ேபான்ற	நரம் கைளக்	ெகாண்ட	யாழில்	எ ம்
இைசக் 	ஏற்ப,	இன் ரல்	எ த் ப்	பா தலில்	நீ	வல்லவேன	ஆயி ம்,	க தி
வந்தைதப்	ெப வான்	ேவண் ,	என்ைனத்	ெதா 	பா வ 	ெசய்யற்க	 ளிர்ந்த
நீர்த் ைறகளால்	நிைறந்த	நல்ல	ஊ க் 	உரிேயானாகிய	உன்	தைலவைன
இங்கி ந் 	ெகாண் 	ெசன் 	வி வாயாக.	பலரா ம்	பாராட்டப்	ெப ம்
த தி ைடயதாகிய	என்	மைனயில்	இ ந் 	நீ	பாடாதவா ,	ெத வில்
ெந ம்ெபா 	நிற் மா 	ேதரில்	 ட்டப்பட் க் ம்	 திைரக ம்	அந்நிைலைய
ெவ த் க்	 ரல்	எ ப் கின்றன.	ஆகேவ,	நான்	வி ம்பாத	நிைலயில்,	பயனில்
ெசாற்கைள	ேம ம்	 றிக்	ெகாண் 	நிற்க	ேவண்டாம்".		
”ெநய் ம்	 ய் ம்	ஆ ,	ைமெயா 	
மா பட்	டன்ேற	கலிங்க ம்;	ேதா ம்	
திதைல	ெமன் ைலத்	தீம்பால்	பிலிற்றப்	
தல்வற்	 ல்லப்	 னி நா	 ம்ேம;	
வாலிைழ	மகளிர்	ேசரித்	ேதான் ம்	
ேதேராற் 	ஒத்தெனம்	அல்ேலன்;	அதனால்	
ெபான் ைன	நரம்பின்	இன் ரல்	சீறியாழ்	
எழாஅல்,	வல்ைல	ஆயி ம்;	ெதாழாஅல்,	



ெகாண் 	ெசல்,	பாண!	நின்	தண் ைற	ஊரைன	
பா மைனப்	பாடல்	 டா ,	நீ நிைலப்	
ரவி ம்	 ண்நிைல	 னி வ;	
விரகில்	ெமாழியல்;	யாம்	ேவட்ட 	இல்வழிேய”.
																		-	நற்றிைண	:	380.	

ேபாற்றா	ஒ க்கம்	உைடயராகிய	பரத்ைதயரின்	பி க் ள்	அகப்பட் க்	ெகாள் ம்
ஆடவர்	ெசய் ம்	தவ க க் 	அளேவ	இரா 	என்ப 	ேநாக்கிக்,	கணவைர	ஏற்க
ம க் ம்	மைனவியரின்	பி வாதத்தின்	நியாயத்தன்ைம	உணரப்ப ம்	பரத்ைதயர்
ஒ க்கம்	ெகாண்ட	கணவனால்	 றக்கணிக்கப்	பட்டாள்	ஒ த்திக் 	அவள்	ேதாழி

வ ,	இ ;	“அன்ைன	ேபா ம்	அன் ைடயாய்!	நறிய	ெநற்றிைய ைடய
அரிைவேய!	காதில்	 ைழ	அணிந் 	மார்பில்	மாைல	 ,	ைகயில்	ெதா
அணிந் 	விழாக்	களத்தில்	 ணங்ைக	ஆ க்ெகாண் க் ம்	தைலவைனக்
ைகப்பற்றிக்	ெகாண் வந் 	விடலாம்	என் ,	என்	அறியாைமயால்	ஆைசப்பட் ,
விழாக்க ம்	ேநாக்கிச்	ெசன் 	ெகாண் க்	 ம்ேபா ,	நம்மிடம்	அயலான்	ேபால்
நடந் ெகாள் ம்	அவன்,	ெந ய	ெபரிய	ெத க்ேகா யில்,	ஒ 	வைளவான
இடத்தில்	ேவ 	ஒ 	வழியாகத்	தி ெமன	வந் 	எதிர்ப்பட,	அவைன,
“மைனயாைளப்	பிரிந் 	பரத்ைதயர்	பின்	திரி ம்	உன்ைனக்	கண் த் க்	ேகட்பார்
யாேர ம்	உளேரா?	அல்ல 	ஒ வ ேம	இலேரா'’	என் 	நான்	ேகட்க,	அவன்
அ பற்றி	ஏ ம்	க தாதான்	ேபால்,	என்ைனப்	பார்த் ,	‘உன்	ெநற்றிப்	பசைல
நனிமி 	அழ ”	என் 	 றினான்.	பைகவரா ம்	பாராட்டத்தக்க	ெப ம்
சிறப் ைடயான்	என்பைத	மறந் விட் ,	“நண்ப!	நீ	ஒ 	நாணிலி”	எனக்	க ந்
றிவிட்ேடன்”	

"அறியாைமயின்	அன்ைன	!	அஞ்சிக்	
ைழயன்,	ேகாைதயன்,	 ம்ைபத்	ெதா யன்:	

விழவயர்	 ணங்ைக	த உகம்	ெசல்ல,	
ெந நிமிர்	ெத வில்	ைக 	ெகா மிைட,	
ெநா ம	லாளன்	க ம்	எனத்	தாக்கலின்,	

'ேகட்ேபார்	உளர்ெகால்?	இல்ைல	ெகால்?	ேபாற் '	என	
'யாள 	பசைல',	என்றனன்;	அதன்	எதிர்'	
“நாணிைல	எ வ!”	என் 	வந்திசிேன;	
ெச ந ம்	விைழ ம்	ெசம்மேலான்,	என,	
ந தல்	அரிைவ!	ேபாற்ேறன்;	
சி ைம	ெப ைமயின்	காணா ,	 ணிந்ேத".
																					-	நற்றிைண	:	50	

ணங்ைகயாவ ,	ஆடவ ம்	ெபண் ம்	பங் 	ெகாள் ம்	ஒ வைக	ஆடல்;



ஆ ங்கால்,	ைககைள	வைளத் 	ஒ வைரெயா வர்	த விக்ெகாள்வர்.	அ ,
மக்கைளப்	ேபாலேவ,	ேபய்க க் ம்	ெபா வான .	”கண்டாைர	உளம்	ந ங்கப்
பண் ம்	நைட ம்,	கண்டார்க் 	அச்சம்	ஊட் ம்	உ வ ம்	உைடய	ேபய்மகள்.
ெசங் தி	 ழாவிய	 ரிய	நகங்கைளக்	ெகாண்ட	விரல்களால்	கண்கைளத்
ேதாண் 	உண்ணப்பட் விட்ட	 ைட	நாற்றம்	உைடய	கரிய	பிணத்தின்	தைலையத்
ெதா யணிந்த	ைகயில்	ஏந்திக்	ெகாண் ,	பைகவர்க் 	அச்சம்	வ மா ,	எதிர்
ெசன் 	அழிக் ம்	ேபார்க்	களத்ைதப்	பா த்	ேதாள்	 ங்க	அப்பிணத்ைதத்
தின் ம்	வா ைடயவளாய்த்	 ணங்ைகக்	 த் 	ஆடா	நிற் ம்".	
"உ ெக 	ெசலவின்,	அஞ் வ 	ேபய்மகள்,	

தி	ஆ ய	 கிர்க்	ெகா விரல்,	
கண்ெதாட் 	உண்ட	கழி ைடக்	க ந்தைல	
ஒண்ெதா த்	தடக்ைகயின்	ஏந்தி,	ெவ வர	
ஏன் 	அ 	விறற்களம்	பா த் ,	ேதாள்ெபயரா	
நிணம்தின்	வாயள்	 ணங்ைக	 ங்க".
தி காற் ப்பைட	57-56	

யாழ்	இைசக் ம்	பாண ம்	 த் 	ஆ ம்	 த்த ம்	 த்திய ம்,	நடனமா ம்
விறலிய ம்	ஒன் கலந்ேத	வாழ்வர்.	ஒ வ க் 	ஒ வர்	 ைண ரிந் 	ெகாள்வர்.
அவர்கள்,	ெப ம்பா ம்	ேபரரசர்களா ம்,	 நிலத்	தைலவர்	களா ம்
ேபணப்ப வர்.	அவர்களில்	ஒ 	 வினர்,	ஒ ைற,	ெபரிய	வில்லாளனாகிய	ஒ

நிலத்	தைலவைனச்	ெசன் 	கண்டனர்.	அவர்க ள்	தைலவன்,	பாணன்.
ஆகேவ,	அவன்	ஏைனேயாைர	ேநாக்கி,	‘'நான்	பா கிேறன்,	விறலி;	நீங்கெளல்லாம்
ழவிைன	 ழக் ங்கள்,	யாழ்களில்	பண்ணிைச	எ ப் ங்கள்	;	களிற்றின்

ெதாங் ம்	ைகேபா ம்	 ம் 	எனப்ப ம்	ெப வங்கியத்ைத	இைச ங்கள்;	எல்லரி
எனப்ப ம்	சல்லிைய	வாசி ங்கள்.	ஆ ளி	எனப்ப ம்	சி பைறைய	அைற ங்கள்;
பதைல	எனப்ப ம்	ஒ கண்	மாக்கிைணயின்	ஒ 	பக்கத்ைத	ெமல்லக்
ெகாட் ங்கள்;	நம 	ெதாழில்	உணர்த் ம்	அைடயாளக்	ேகாலாம்	மதைல
மாக்ேகாைல	என்	ைக	தா ங்கள்'’.	
"பா வல்;	விறலி!	ஓர்வண்ணம்,	நீ ம்	
மண் ழா	அைமமின்;	பண்யாழ்	நி மின்;	
கண்வி 	 ம்பின்	களிற் யிர்	ெதா மின்;	
எல்லரி	ெதா மின்;	ஆ ளி	ெதா மின்;	
பதைல	ஒ கண்	ைப	என	இயக் மின்;	
மதைல	மாக்ேகால்	ைகவலம்	தம்மின்".
																 றம்	:	152	:	13-18	
பாட் ைடத்	தைலவன்,	அவர்க க் 	இைறச்சி	கலந்த	உண ம்,	இனிய	ம ம்,



ெபான் ம்	நிைறயத்	த வன்	என்ப 	 றத்	ேதைவ	இல்ைல.	பாணன்	 ற்றில்
வதானால்,	“ேவட்ைடயில்	தான்	எய் 	ெகான்ற	மானின்	நிணத்ேதா 	 ய

இைறச்சியாம்	பக் வமாகப்	பண்ணப்பட்ட	உணேவா ,	உ க்கிய	ஆன்	ெநய்ேபா ம்
ம ைவ ம்	தந் ,	தன்	மைலயில்	கிைடத்த	கலப்பில்லாத	ெபான்ெனா ,	பல்வைக
மணிக் வியல்கைள ம்,	வாங்கிக்	ெகாள் ங்கள்	என	வழிநைடயில்	வாரி
வழங்கினான்”.	

"ேவட்டத்தில்	
தான்	உயிர்	ெச த்த	மான்நிணப்	 க்ேகா 	
ஆன்	உ க்	கன்ன	ேவரிைய	நல்கித்,	
தன்	மைலப்	பிறந்த	தாவில்	நன்ெபான்	
பன்மணிக்	 ைவெயா ம்	விைரஇக்	ெகாண்ெமனச்	
ரத்திைட	நல்கி	ேயாேன”	( றம்	:	152	:	25-30)	
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கிறித் வ	ஊழியின்	ெதாடக்கத்தில்,	உேராமா ரிேயா 	நைடெபற்ற	வாணிகத்தில்
மிகப்ெபரிய	வளர்ச்சிேயா ,	கடற்கைர	நகரங்க ம்	மிக ம்,	 க்கியத் வம்
உைடயதாக	உயர்ந் விட்டன.	அவ்வாேற	இலக்கியங்களி ம்	 றிப்பிடப்	பட் ள்ளன.
கிழக் க்	கடற்கைரயில்	வடேகா யில்	 றிப்பிடக் ய ,	பிற்காலத்தில்	மல்ைல
என் ம்,	ேம ம்	பிற்பட்ட	காலத்தில்	மகாபலி ரம்	என் ம்	அைழக்கப்	பட்டதான
மாவிலங்ைகத்	 ைற கமாம்.	விைளயா ம்	 ட்டமாகிய	சிறந்த	ெதா 	அணிந்த
மகளிர்,	பன்றிகள்	உ 	ேசறாக்கிய	மண்ைணக்	கிளறினால்	அதன்	கண்	 லால்
நா ம்	ஆைம	 ட்ைடகைள ம்,	ேதன்	நா ம்	ஆம்பல்	கிழங் கைள ம்	ெப ம்
மண்வள ம்,	இ ம்	எ ம்	ஒலி	ஓயா 	ஒலிக் மா 	நீைர	ெவளிப்ப த்திக்
ெகாண்ேட	யி க்கம்	மத கைளக்	ெகாண்ட	நீர்வள ம்	உைடய	ெப ைமமிக்க
மாவிலங்ைக".	
ஓைர	ஆயத்த	ஒண்ெதா 	மகளிர்	
ேகழல்	உ த	இ ஞ்ேச 	கிைளப்பின்,	
யாைம	ஈன்ற	 ல நா 	 ட்ைடையத்	
ேதன்	நா 	ஆம்பல்	கிழங்ெகா 	ெப உம்	
இ ம்	என	ஒலிக் ம்	 னலம்	 தவின்	
ெப மா	விலங்ைக	"
				- றம்	:	176	:	1-6	

இத் ைற கம்	மற் ேமார்	இடத்தில்,	மணம்	நா ம்	மலர்கைள ைடய	 ர ன்ைன	,
அகில்,	சந்தனம்	ஆகிய	மரங்கைள	நீரா ம்	 ைறயில்	நீரா ம்	மகளிர்களின்
ேதாள்க க் த்	ெதப்பம்	ஆகித்	 ைண ரி மா ,	கைரகைளக்	 த்தி	அழிக் ம்
ெப ெவள்ளம்	அ த் க்	ெகாண் வந் 	த ம்	ஆற் வளம்	மிக்க ம்,



அழிக்கலாகா	ஆற்றல்	வாய்ந்த	ெதால்ெப ம்	நகராம்	இலங்ைகயின்	ெபயைரத்
தான்	ேதான்றிய	ேபாேத	ெபற்ற மாகிய	மாவிலங்ைக"	எனக்	 றப்பட் ள்ள .	

ந வீ	நாக ம்,	அகி ம்,	ஆர ம்	
ைறெயா 	மகளிர்க் த்	ேதாள்	 ைண	ஆகிய	

ெபா னல்	த உம்	ேபாக்க ம்	மரபின்	
ெதான்மா	இலங்ைகக்	க ெவா 	ெபயரிய	நன்மா	
விலங்ைக”
																	-	சி பாணாற் ப்பைட	:	116	-	120	
காவிரி	கடெலா 	கலக் மிடத்தில்,	ெதால் ாழிக்	காலத்திலி ந்ேத	 கழ்
ெபற்றி ந்த	 கார்	அல்ல 	காவிரிப்	 ம்பட் னம்	இடம்	ெபற் ள .	ஆகேவ,	அ
பல	பாடல்களில்	 றப்பட் ள்ள .	அப் கார்த்	 ைற கம்	“	ேமேல	விரித்த	பாையச்

ட்ட	ேவண்டாம ம்,	ஏற்றிய	பாரங்கைள	இறக்கிவிட	ேவண்டாம ம்,	ஆற்
கத் த்	 ைற கத் ள்	 ந்த	ெபரிய	கலத்திலி ந் 	பணியாட்கள்,

பண்டங்கைள,	இைடநிைல	நக க் க்	ெகாண் ேபாய்ச்	ேசர்க் ம்”
சிறப் ைடயதாகக்	 றப்பட் ள .	

"மீப்பாய்	கைளயா ,	மிைசப்பரம்	ேதாண்டா ,	
காஅர்ப்	 ந்த	ெப ம்கலம்,	தகாஅர்,	
இைடப் லப்	ெப வழிச்	ெசாரி ம்”
																				 றம்	:	30	:	11-13	

க்கள்	உதிர்ந் 	பரந் 	கிடக் ம்	அகன்ற	 ைறகைள	 ைடய	காவிரியாகிய
ெபரிய	ஆற்றின்	ெப க்ெக த் 	வ ம்	ெவள்ள	நீர்,	 ண்மணல	்திர மா
ேமடாக்கிய	ெவண்	மணற்	 வியல்கைள ம்,	 வ வாய்கைள ம்	உைடய
ஊர்கைள	உைடய	ெசல்வவளம்	மிக்க	ேசாழ	ேவந்தர்களால	் ரக்கப்ப ம்
உலகெமல்லாம்	பாராட் ம்	நன்ைம	மிக்க	நல்ல	 கழ்	உைடயதான	நான்மைறகளாம்
பழம்	 ல்கைள	அளித்த	 க்கண்	ெசல்வன்	ேகாயில்	ெகாண் க் ம்
ஆல ற்றம்	என் ம்	இடத்தில்	அழ ற	எ க்கப்பட்ட	ெபாய்ைககைளச்
ழ்ந்தி க் ம்	 ஞ்ேசாைலகளில்,	மைன ைற	மகளிர்,	அழ றச்	ெசய்யப்பட்ட

மணற்	பாைவகைள	ைவத் 	விைளயா ம்	 ைறயிைன	உைடய ம்,	மகரக்
ெகா கைள	உச்சியில்	ெகாண்ட	வானளாவ	உயர்ந்த	மதிைல ம்,	
அறியப்படாவா 	மிக	உயர்ந்த	மாளிைககைள ம்	உைடய	 கார்”	என் ம்,	 க்கள்
மலர்ந் 	மணக் ம்	நீண்ட	உப்பங்கழிகளின்,	ந வண்,	ெப ம் கழ்	வாய்ந்த
காவிரியின்	கைரக்கண்	உள்ள	நகரம்"	என் ம்	 றப்பட் ள .	

விரி	அகல் ைறக்	கைனவிைசக்	க நீர்க்	
காவிரிப்	ேபரியாற் 	அயிர்ெகாண் 	ஈண் 	
எக்கர்	இட்ட	 ப்ைப	ெவண்மணல்	



ைவப்பின்	யாணர்	வளங்ெக 	ேவந்தர்,	
ஞாலம்	நா ம்	நலங்ெக 	நல்	இைச	
நான்மைற	 ல்	 க்கண்	ெசல்வன்	
ஆல	 ற்றம்	கவின்ெபறத்	ைதஇய	
ெபாய்ைக	 ழ்ந்த	ெபாழில்மைன	மகளிர்	
ைகெசய்	பாைவ	 ைற	
மகர	ெநற்றி	வான்ேதாய்	 ரிைசச்,	
சிகரம்	ேதான்றாச்	ேசண்உணர்	நல்இல்	
கா	அர்"
																	-அகம்	:	181	:	11-22	
விரி	ெந ங்கழி	நாப்பண்;	ெப ம்	ெபயர்க்	

காவிரிப்	படப்ைபப்	பட் னம்.
																			அகம்	:	205	:	17-12	

இரண் 	பாடல்களில்	 றப்பட் க் ம்,	 றந்ைத	எனப்ப ம்	 ைறயா ,	கிழக் க்
கடற்கைரயில்	உள்ள	மற்ெறா 	 ைற கப்பட் னம்,	ெபரிய	அைலகள்,	ஒலிேயா ,
இயக்க ம்	அடங்கியி ந்த,	ேமகம்	 ழ்ந்த	இரவில்,	ெகா த்த	மீன்கைளப்
பி க் ம்	பரதவர்,	பரந்த	கடலில்,	தங்கள்	மீன்பி 	திமில்களில்,	கடலின்	இ ம்
நீங் மா 	ஏற்றியி க் ம்	விளக் கள்,	ேபாரில்	 றம்	காட்டாக்	ேகாட்பாட் ைன
உைடய	ேவந்தன்	பாசைறக்கண்	உள்ள,	ஒயா 	ஆ க்ெகாண்ேடயி க் ம்
இயல் ைடயவாய,	ேபார்யாைனகளின	்அழகிய	 கத்தில்	 ட் யி க் ம்
கபடங்களின்	ஒள்ளிய	 டர்ேபாலத்	ேதான் ம்	இடமாகிய,	பா வ ம்

இரவலர்கைளப்	பிறரிடம்	ெசல்லாவா 	வைளத் க	்ெகாள்ளவல்ல	ைகவண்ைம
வாய்ந்த	ேகாமகனாகிய,	 திைரகள்	 ண்ட	சிறந்த	ேதர்ப்பைட ைடய	ெபரியன்
என்பா க் 	உரிய,	மலர்	விரிந்த	ெகாத் க்கைளக்	ெகாண்ட	 ன்ைன	மரங்கள்
நிைறந்த	ேசாைலகளால்	 ழப்பட்ட	 றந்ைத”	என் ம்,	‘'கள்	உண் 	மகிழ்ந்தி ப்
பவ ம்,	நல்ல	ேதர்	உைடயவ ம்	ஆகிய	ெபரியன்	என்பா க் 	உரிய	,	கள்
மணக் ம்	ெபாைறயா ”	என் ம்	 றப்பட் ள .	

“ெப ந்திைர,	 ழக்கெமா 	இயக் 	அவிந்	தி ந்த	
ெகாண்டல	்இரவின்	இ ங்கடல	்ம த்த	
ெகா மீன்	ெகாள்பவர்	இ ள்	நீங் 	ஒண் டர்	
ஓடாப்	 ட்ைக	ேவந்தன்	பாசைற	
ஆ யல்	யாைன	அணி கத் 	அைசத்த	
ஓைட	ஒண் டர்	ஒப்பத்	ேதான் ம்	
பா நர்த்	ெதா த	ைகவண்	ேகாமான்	
பரி ைட	நற்ேறர்ப்	ெபரியன,்	விரியினர்	
ன்ைனயம்	கானல்	 றந்ைத	 ன் ைற”



																	-	அகம்	:	100	:	5-	13	
‘'நற மகிழ்	இ க்ைக,	நற்ேறர்ப்	ெபரியன்	
கள்கமழ்	ெபாைறயா ”
												-	நற்றிைண	:	131	:	7-8	

பாண் யரின்	 க்கிய	 ைற கம்,	ெகாற்ைக.	அ 	 த் க்கள்	விைளகின்ற
பரந்த	கடைல ைடய	ெகாற்ைக	நகரத் 	 ன் ள்ள	 ைற கம்	;	“ த் ப்ப
பரப்பின்	ெகாற்ைக	 ன	் ைற”	(நற்றிைண	:	23	:	6)	என் ம்,	வீரம்	ெசறிந்த
ேபாரில்	வல்ல	பாண் யர்கள்,	அறெநறி	ெகடா 	காக் ம்	அழகிய	ெகாற்ைகப்
ெப ந் ைறயில்	ெகாள் ம்	 த் 	‘'மறப்ேபார்ப்	பாண் யர்	அறத்திற்	காக் ம்
ெகாற்ைகஅம்	‘ெப ந் ைற	 த் ”	(அகம்	:	27	:	9-10)	என் ம்;	வீ ம்	அைலகள்
ெகாண் 	வந் 	 விக் ம்,	 ளிர்ந்த	இனிய	ஒளியிைன ைடய	 த் க்கள்.
ஊர்பவர்.	வி ம் மா 	நடக் ம்	 திைரகளின்	கால்	வ க்கைள	மைறக் ம்	நல்ல
ேதைர ைடய	பாண் யர 	ெகாற்ைக.	இவர்திைர	தந்த	ஈர்ங்கதிர்	 த்தம்.
கவர்நைடப்	 ரவிக்	கால்வ 	த க் ம்	நற்ேறர்	வ தி	ெகாற்ைக	'	(அகம்	:	130	:	9-
11)	என் ம்,	ெவற்றிேய	கா ம்	ேபாரில	்வலலவர்களாய்	பாண் யர ,	 கழ்	மிக்க
சிறப்பிைன ைடய	ெகாற்ைக	:	 ன்	 ைறயில்	கிைடக் ம்	ஒளிவீ ம்	 த் க்கள்:
"விறல்	ேபார்ப்	பாண் யன்,	 கழ்மலி	சிறப்பின்	ெகாற்ைக	 ன் ைற	அவிர்	கதிர்
த்தம்"	(அகம்	:	207:3-5)	என் ம்,	கடல	்நீர்ப்	பரப்பில்	ெசன் ,	பல	மீன்கைள ம்

பி ப்பவர்,	அவற் டன்	ேசரக்ெகாண்ட	 த் ச்	சிப்பிகைள,	நாரால்	வ த்
எ க்கப்பட்ட	கள்ளின்,	மகிழ்ச்சி	மிக்க	விைலயாகக்	ெகா க் ம்.	மிக்க	 கழ்
வாய்ந்த	ெகாற்ைக",	"	பரப்பில்	பன்	மீன்	ெகாள்வர்	 கந்த	சிப்பி	,	நாரரி	நறவின்
மகிழ்ெநாைடக்	 ட் ம்	ேபரிைசக்	ெகாற்ைக	(அகம்	:	296	:	8-10)	என் ம்,
விளங் ம்	ெபரிய	கடலில்,	எதிர்த்தாைரக்	ெகால் ம்	 றாமீன்கைள	நீக்கிவிட்
வலம் ரிச்	சங் கைள	 ழ்கிக	்ெகாணர்ந்த	ெபரிய	மீன்பி 	.	பட கைள	உைடய
பரதவர்,	பி த்த	அச்சங் களின்	கல்ெல	 ம்	ஒலியிைன	 க்க	ஆரவாரம்	மிக்க
ெகாற்ைக	நகரத்தார்	வரேவற்கக்	கைரேசர்வர்	என் ம்	பாராட்டப்	பட் ள .	

இலங் 	இ ம்	பரப்பின்	எறி றா	நீக்கி,	
வலம் ரி	 ழ்கிய	வான்திமில்	பரதவர்	
ஒலித்தைலப்	பணிலம்	ஆர்ப்பக்	கல	்எனக்	
கலிெக 	ெகாற்ைக	எதிர்ெகாள	இழித ம்".
																					-அகம்	:	350	:	10-13	
ேசரர்களின்	 க்கிய	 ைற கம்	 சிறி	.	"ேசரர்க் 	உரிய	 ள்ளியாகிய
ேபரியாற்றின்	ெவள்ளிய	 ைரகள்	சிதறி	வில மா ,	யவனர்கள்	ெகாண் வந்த
அழகிய	ேவைலப்	பாட்டால்	சிறப் ற்ற	மரக்கலம்,	ெபாற்கா கேளா 	வந் 	மிள ப்
ெபாதிகேளா 	மீ ம்,	வளம்	மிக்க	 சிறி".	



ேசரலர்,
ள்ளியம்	ேபரியாற் 	ெவண் ைர	கலங்க,	

யவனர்	தந்த	விைனமாண்	நன்கலம்	
ெபான்ெனா 	வந் 	கறிெயா 	ெபய ம்	
வளம்ெக 	 சிறி'.	
மீன்	விற் 	விைலயாகப்	ெபற்ற	ெநல்ைலக்	 வித் ,	அந்ெநல்ைலத்	ேதாணிகளில்
ஏற்றிவந் 	மைனகளில்	நிைறத் 	மைனகளில்	 விந் கிடக் ம்	மிள ப்	ெபாதி
‘கைளப்	ேபெராலி	மிக்க	கடற்கைரயில்	தா மாறாகப்	ேபாட் 	ைவப்பர்.	கலங்களில்
வந்த	ெபாற்கா கைள	உப்பங்	கழிகளில்	நிற் ம்	ேதாணிகளில	்கைர	ேசர்ப்பர்.
மைலப 	ெபா ள்கைள ம்	கடல்ப 	ெபா ள்கைள ம்	ஒன் 	கலந் ,	வந் 	 கழ்
பா வார்க் 	வழங் வர்.	கள்வளம்	மிக்க ம்,	ெபான்மாைல	அணிந்த	ேசரர்க்
உரிய மான,	 ழங் ம்	கடல்ேபால்	 ர 	 ழங் ம்	 சிறி	.	

‘'மீன்	ெதா த் 	ெநல்	 ைவஇ,	
மிைச	அம்பியின்	மைன	ம க் ந் ;	
மைனக்	 ைவ	இய	கறி	 ைடயால்	
கலிச்	 ம்ைமய	கைரகலக்	 ந் ;	
கலம்	தந்த	ெபாற்பரீசம்	-	
கழித்ேதாணியால்	கைர	ேசர்க் ந் ;	
மைலத்தார ம்	கடல்தார ம்	
அைலப்ெபய் 	வ நர்க் 	ஈ ம்	-	
னலம்	கள்ளின்,	ெபாலந்தார்க்	 ட் வன்,	
ழங் 	கடல்	 ழவின்	 சிறி”

											 றம்	:	343	:	7-10	
கடற்கைர	வாழ்	மக்கள்,	கடலில்	கலங்கள்	கவிழ்ந் 	ேபாவைத	அறிந்தி ந்தனர்.
அதனால்தான்	அ த் வ ம்	பாட் ல,்	அழகிய	உவைம	இடம்	ெபற் ள .	“பாணன்
ைகயில்	உள்ள,	யா க் 	உரிய	இலக்கணப்	பண் கேளா 	 ய	நல்ல	யாழ்,
அழகிய	வண் கள்	ேபால	இம்	எ ம்	இைச	எ ம்,	நீ	வழக்கமாக	வ ம்	ெத வில்,
நீ	வ வைத	எதிர்	பார்த் 	உன்	மார்ைப,	 ன் 	தமக் 	உரியதாகப்	ெபற்றி ந்த,
சிறந்த	அணிகைள	அணிந்தி ந்த	பரத்ைதயர்	பல ம்,	நீ	ைகவிட் விட்ட
கவைலயால,்	கண்களிலி ந் 	ெவப்பம்	மி ந்த	கண்ணீர்	ெசாரிந்தவாேற,	ெகா ய
யல்	காற் 	க ைமயாக	வீ வதால்	 ன் ற்றி ந்தேபா ,	கடலில்	தாம்	ஏறியி ந்த
மரக்கலம்	கவிழ்ந் விட,	ேம ம்	கலக்க	 ற் த்	தா ம்	ஒ 	ேசரக்	கடலில்	வீழ்ந்
ஆண் 	மிதந் 	வந்த	ஒ 	பலைகைய,	வீழ்த்த	அைனவ ம்	ஒ ேசரப்	பற்றிக்
ெகாண் ,	தாம்	தாம்	தனித்தனி	இ ப்ப 	ேபால,	உன்	ைககைளப்	பற்றி,	அவரவர்
நத்தம்	பக்கம்	இ க்க,	அவரிைட	அகப்பட் 	நீ	வ ந்திய	வ த்தத்ைத	நான்
கண் டாகக	்கண்ேடன்:	கண்ட	என்னால்	யா 	ெசய்ய	இய ம்?"	



"கண்டெனன்;	மகிழ்ந!	கண் 	எவன்ெசய்ேகா?	
பாணன்	ைகய 	பண் ைடச்	சீறியாழ்	
யாணர்	வண் ன்	இம்ெமன்	இமி ம்	
ஏர்த 	ெத வின்	எதிர்ச்சி	ேநாக்கி,	நின்	
மார் தைலக்	ெகாண்ட	மாண்	இைழ	மகளிர்,	
கவேல	 ற்ற	ெசய் 	வீழ்	அரிப்பனி	,	
கால்	ஏ ற்ற	ைபத 	காைலக்	
கடல்மரம்	கவிழ்ந்ெதனக்	கலங்கி	உடன்பிறப் 	
பலர்	ெகாள்	பலைக	ேபால்	
வாங்க	வாங்க	நின்	 ங் 	அஞர்	நிைலேய"

									நற்றிைண	:	30	

இந்த	அதிகாரத்தில்	எ த் க்	காட்டப்பட்ட	பல	ெசய் ள்களி ம்,	இயல்பான
அல்ல 	கற்பைனத்	திறமான	இந்தியக்	கைலயின்	 	 தல்	 லமாம்
சிறப்பியல் கைளத்	தனிேய	காணலாம்.	இந்தியக்	கைலயின்	ேநாக்கம்,	ெதாடக்க
நிைலயில்	அழ 	ப த் வேத	;	ஒன்ைறப்	பார்த் ,	அைதப்	பின்பற் வதன் .
கைலஞன்,	இலக்கியப்	ெபா ளாகிவிட்ட	இயற்ைகப்	ெபா ட்கைள,	'இற் '	எனல்
ேபால்,	உள்ள 	உள்ளவாேற	 றிவி வைத	வி ம்பவில்ல.	மாறாகத்,	தன்	ைகயில்
கிைடத்த	அப்ெபா ைள	அழ 	ெசய்வதற்கான	அளவிற் 	எல்ைலேய	இல்ைல.
எ த் க்	ைகயாண்ட	ெபா ளின்	ஒவ்ெவா 	சி 	 ம்,	இயற்ைகேயா 	 ய
தாகத்	ெதளிவாகப்	 லப்படவல்ல,	அணிகளின்	சி 	களால்	அழ
ெசய்யப்பட் க் ம்.	ஆகேவ,	ெசய் ள்	நைடயில்,	ஒவ்ெவா 	ெபயர்ச்ெசால் க்
ன் ம்,	ஒ 	ெபயரைடச்	ெசால	்ெகா க்கப்ப ம்.	அவ்வா 	ெகா க்கப்	ப ம்

இைட	ஒ 	ெதாடராக	அைமந் வி ன்,	அத்ெதாடரில	்இடம்	ெபற்றி க் ம்
ஒவ்ெவா 	ெபயர்ச்ெசால்லின்	 ன் ம்	ஒ 	ெபயரைட	ெகா க்கப்ப ம்.	இம் ைற
,	கிேரக்கக்	கைலக்	ெகாள்ைககளில்	பயிற்சி	ெபற்றி க் ம்	ஓர்	உள்ளத்ைதக்
ழப்பத்திற் 	உள்ளாக்கி,	ஆங்கிலத்திற் 	ெமாழி	ெபயர்ப்பைத	மிகக்

க னமாக் ம்	வைகயில்,	 ச்	ெசய் ைள ம்	ேநாக் ம்ேபா ,	ஓவியங்களால்
ஒப்பைன	ெசய்யப்பட்ட	வாயில்	ேகா ரம்	ேபால்	ேதான் ம்	வைர	ெதாடர்ந்
நைடெப ம்.	ெதன்னிந்தியக்	கைலஞர்களின	்உள்ளம்,	ெவப்ப	மண்டலக்
கா களில்,	இைலகள்	மலர்கள்	ஆகியவற்றின்	தங் தைடயற்ற	வளைமக்
அ ைமப்பட் ப்	ேபானதன்	விைளவான,	அைவ	பற்றிய	ஆழ்ந்த	சிந்தைன,
அக்காலத்திய	இந்தியக்	கைல	வளர்ச்சிக் த்	 ண் ேகாலாய்
நின்ற .	ைசவசித்தாந்த	 ற்பதிப் க்	கழகம்	1920	

தி ெநல்ேவலி,	ெதன்னிந்திய	ைசவசித்தாந்த	 ற்பதிப் க்	கழகம்,	லிமிெடட்,	



தைலைம	நிைலயம்	:	154,	 .	 .	ேக.	சாைல,	ஆள்வார்ேபட்ைட,	ெசன்ைன	-	18.	
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79,	பிரகாசம்	சாைல,	(பிரா ேவ)	ெசன்ைன	-	108.	

91,	கீைழத்	ேதர்த்	ெத ,	தி ெநல்ேவலி	-	6.	
18,	ராஜவீதி,	ேகாய த் ர்	-	1.	

28.	நகர்	உயர்	பள்ளிச்	சாைல,	 ம்பேகாணம்-1.	
24.	நந்தி	ேகாயில்	ெத ,	தி ச்சி	-	2.	
36.	ெசர்ரி	ேரா ,	ேசலம்	-	1..	

70/71,	தானப்ப	 தலி	ெத ,	ம ைர	-	1.	
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